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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-án 

(hétfőn) 16.30 órakor kezdődő nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

 

Jelen vannak:   

 Fischer József polgármester 

   Bódi Zoltán 

   Fischerné Koncz Katalin 

   Kertész Mihály települési képviselők 

                         Koncz Ferenc 

 

Továbbá:   

Gálné Papp Erika jegyző 

Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi 

Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 

  Finta Florencia jegyzőkönyvvezető 

16 óra 30perctől – 17 óra 45 percig Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-

gazdasági előadó 

16 óra 55 perctől – 18 óra 45 percig Horváthné Varjas Krisztina Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetője  

 

Napirend előtt: 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Engedjék meg, hogy bemutassam Nyikosné Katzenberger Erikát a Sárbogárdi Járási Hivatal 

hivatalvezető-helyettesét. 

Köszönjük, hogy megtisztel minket a jelenlétével. 

 

Köszönti a képviselő-testület tagjait.  

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő jelen 

van.  

Horváthné Varjas Krisztina óvodavezető pedig jelezte, hogy később érkezik. 

 

Az ülést  megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani  Koncz Ferenc települési képviselőt.  

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő öt települési 

képviselő szavazásával  négy igen szavazattal,  egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

1/2015.(II.23.) számú határozata 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-án 16.30 órakor 

kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének  jegyzőkönyv hitelesítő 

személyének megválasztásáról  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 

február 23-án tartandó 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  

 

2/2015.(II.23.) számú határozata 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-án 16.30 órakor 

kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 

február 23-án tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 

szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az 

alábbiak szerint tárgyalja: 

 
1. / Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Fischer József polgármester 

2. / Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Fischer József polgármester 

3. / Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 

elfogadása. 

Előadó: Fischer József polgármester 

4. / Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegnek meghatározása. 

Előadó: Fischer József polgármester 

5. / Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeltének elfogadása. 

Előadó: Fischer József polgármester 
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6. / A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előadó: Fischer József polgármester 

7. / Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadása 

Előadó: Fischer József polgármester 

8. / Döntés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Fischer József polgármester 

9. / Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi nyitvatartási 

rendjéről. 

Előadó: Fischer József polgármester 

10. / Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti 

lakás bérbeadásáról. 

Előadó: Fischer József polgármester 

11. /  Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 

üzlethelyiség bérbeadásáról. 

Előadó: Fischer József polgármester 

12. / Tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 

3. szám alatti ingatlanra- Iskola- ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez. 

Előadó: Fischer József polgármester 

13. / Tulajdonosi hozzájárulás Simon Szántóföld KFT részére székhelyhasználathoz és 

cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez. 

Előadó: Fischer József polgármester 

14. / Döntés civil szervezetek 2014. évben kapott támogatásai elszámolásainak elfogadásáról. 

Előadó: Fischer József polgármester 

15. / Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerése pályázat 

kiírása 2015. évre 

Előadó: Fischer József polgármester 

16. / Bejelentések. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fischer József  polgármester 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.  

 

1. napirend 

 

Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,az egyeztetési jegyzőkönyvet,  a határozati 

javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

A kiküldött táblázatot mindenki megkapta. 

A jó ebben a költségvetésben, hogy a hölgy, akit alkalmazunk, pályakezdő mivoltából 

adódóan kevesebbe kerül nekünk, vagyis az állami támogatás, amit kapunk, maximálisan 

fedezi a kiadásokat. 

Látható a táblázat alján a bevételek és kiadások különbözeténél 949.004,-Ft, majdnem 

950.000,-Ft, ami maradék. Ez egy alapot képez arra például, hogy mindkét intézménynél, 
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vagyis Nagylókon és Hantoson is, hogy a tanácsadói helyiség fenntartását fedezze, továbbá 

eszközökre, bútorokra lehet is még fordítani, hogy komfortosabbá tegyük ezen helyiséget. 

Ebből a tavalyi évben ablakcsere volt a hantosi helyiségnél, vagyis a régi nyílászáró helyébe 

egy modernebb nyílászáró került, redőnnyel, szúnyoghálóval. Közös költségként jelent meg 

egy laptop vásárlása is.  

Az idei évre is van terv. Volt egy egyeztetés Nagylókon, ahol mindkét polgármester 

elmondhatta, hogy mit is szeretne, például egy nagyobb bojlert, mert jelenleg egy 5 literes 

vízmelegítő működik. 

A számokat nézve, azt mondhatom, hogy az a Védőnői Szolgálat , amely jól működik, és  

nem kell a költségvetéséhez hozzá tenni, hanem még maradék is van, a lehető legjobb. 

Én ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. 

 

Kérdezem jegyzőasszonyt, van-e kiegészíteni valója? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Igen. Köszönöm. 

 

A képviselő-testületben három új képviselő is van, ezért a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. 

évi költségvetése tárgyalásához kötődően egy kicsit kitérnék  a védőnői és iskola-

egészségügyi védőnői  feladatok ellátására Nagylók Községi Önkormányzattal kötött feladat-

ellátási szerződésre is.  

 

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

alapján kell eljárni. 

 

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési 

szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és 

az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak 

szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. 

 

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően , 2015. február 18-án  egyeztetésre került 

sor Nagylók Község Polgármesterével, Hantos Község Polgármesterével valamint a gazdasági 

vezető és a védőnő továbbá jómagam részvételével,  ahol meghatározásra kerültek azon 

elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni. Az  egyeztetés 

jegyzőkönyvet a képviselő-testület tagjai is megkapták. az egyeztetési jegyzőkönyvben 

olvasható, hogy a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetése tervezetét Hantos Község 

Polgármestere javasolta, Nagylók Község Polgármestere pedig elfogadta azzal, hogy a 

költségvetés végleges jóváhagyásáról Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

előzetes véleményezése után Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

 

 

Ahogy bevezetőmben említettem Nagylók  Község Önkormányzata részére Hantos Község 

Önkormányzata „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény /továbbiakban: Mötv./ 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 

4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban: 

Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az 
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iskola-egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi 

védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátását Hantos 

Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére, valamint Hantosi Gesztenyés Kert 

Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde továbbá a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola, Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája intézményekre kiterjedően 

területi ellátási kötelezettséggel átadta.  

Nagylók Község Önkormányzata pedig Hantos Községi Önkormányzattal kötött feladat-

ellátási szerződéssel – továbbiakban: szerződés – a feladat ellátását vállalta.  

A Szerződő 4. pontja alapján a védőnői szolgálat  feladatellátás személyi és tárgyi 

feltételeinek költségei fedezetére elsősorban a finanszírozási szerződés alapháján biztosított 

pénzeszközök szolgálnak.  

Amennyiben a finanszírozási szerződés alapján átutalt összeg nem elegendő a védőnői 

szolgálat kiadásaira, úgy az azon felüli többletköltségeket Szerződő felek az ellátott 

gondozottak arányában saját költségvetésükből pénzügyi hozzájárulás címen fedezik,melynek 

összegét a saját éves költségvetésükben szerepeltetik. A költségvetésben megállapított 

pénzügyi hozzájárulás összegét Hantos Község Önkormányzata tárgyhó 10. napjáig átutalja 

Nagylók  Község Önkormányzata számlájára.  

 

A védőnői szolgálat működésével kapcsolatos a  szerződés 4. és 4.1. pontjaiban meghatározott 

költség Nagylók  Község Önkormányzata éves költségvetési rendeletébe épül be, annak részét 

képezi és az Önkormányzat szakfeladatához kapcsolódik. 

 

A szerződés 4.5. pontja alapján Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hantos 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes véleményezése után hagyja jóvá, 

módosítja a védőnői szolgálat szakfeladati előirányzatát, illetve fogadja el a védőnői 

szolgálatra vonatkozó költségvetési beszámolót.  

 

A Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi  költségvetését a szerződés fentebb részletezett 

előírásai  alapján készítettük el. 

 

A  Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait 

részletesen a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.  

 

A mellékletből látható, hogy a  bevételek és kiadások különbözete 949.400 Ft, ami a két 

tanácsadó helyiség fenntartási költségeire fordítható. 

 

Pontosításként annyit szeretnék még elmondani, hogy a két önkormányzat között kötött 

feladat-ellátási szerződés  alapján a védőnői szolgálat  2014. évi pénzmaradványa elszámolása 

a költségvetés zárszámadásának jóváhagyását követően történik, ezt követően adja át Nagylók 

Község Önkormányzata Hantos Község Önkormányzatát megillető pénzmaradvány összegét, 

mely fedezetet teremthet a polgármester úr által is említett ablakcserére. 

 

A védőnői szolgálat költségvetésében szereplő pénzmaradvány összegének mértékéhez 

hozzájárul az is, hogy a szerződés alapján a tanácsadó számára helyet biztosító épületek 

fenntartási költségei – közüzemi díjak, felújítási költségek stb.- nem a védőnői 

költségvetésben, hanem az Önkormányzatok költségvetésében szerepelnek, így a Védőnői 

Szolgálat költségvetésében a védőnő személyi juttatásain és annak munkáltatót terhelő 

költségein kívül csak egy minimális dologi kiadás szerepel. Amennyiben a védőnői 
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költségvetésben szerepeltetnénk a tanácsadók üzemeltetési – közüzemi- költségeit is, akkor 

tartalékról nem beszélhetnénk. 

Ezen ismeretek szükségesek ahhoz, hogy  a védőnői szolgálat költségvetéséről reális képet 

alkothasson a képviselő-testület. 

 

Az éves pénzmaradványokat eddig a képviselő-testületek döntése alapján, a zárszámadás 

elfogadását követően a tanácsadó üzemeltetési költségeire fordították. A 2015. évi 

költségvetésben, még tervszámként szereplő, Hantos Községi Önkormányzatot megillető 

tartalékról, pénzmaradványról, annak felhasználásáról, csak a védőnői szolgálat 2015. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása és a pénzmaradvány elszámolását 

követően 2015. évben tud dönteni a képviselő-testület. Ekkor dönthet úgy esetleg a képviselő-

testület, hogy a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítése után realizálódó, 

Hantos Községi Önkormányzatot megillető pénzmaradvány a polgármester úr által említett 

fejlesztések pénzügyi fedezetére szolgáljon. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen jegyzőasszonynak a kiegészítését. 

 

Annyit hozzátennék, hogy való igaz, hogyha a védőnői helyiséget külön üzemeltetnénk, akkor 

jelentkeznének külön-külön tételenként a minimális vízdíjak, villanyszámlák stb., de mivel ez 

velünk egy légtérbe tartozik, egyben vannak a számlák és az önkormányzatnál jelentkeznek 

kiadásként.  

 

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 Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi 

költségvetéséről szóló határozati javaslatot  fogadja el.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetéséről szóló határozati 

javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



8 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

3/2015. (II.23.) számú határozata 

 
Nagylóki Védőnői Szolgálat  2015. évi költségvetéséről 

 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Védőnői Szolgálat  

2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a Nagylók  Község Önkormányzatával  

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: 

Mötv./ 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 

4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban: 

Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. 

(V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskola-

egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői 

alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási 

szerződés – továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontjában biztosított előzetes 

véleményezési jogával élve az alábbi döntést hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja 

alapján egyetért azzal, hogy  

 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Védőnői Szolgálat  2015. évi 

költségvetését 4.028.400.- Ft kiadási és 4.028.400.- Ft bevételi előirányzattal – jelen határozat 1. 

melléklete szerinti részletezéssel - elfogadja.  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja 

alapján egyetért azzal, hogy  

 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadási előirányzatot az alábbiak szerint 

állapítsa meg:  

  Személyi juttatások:                      2.104.000.-Ft 

  Munkáltatót terhelő járulékok:      585.000.-Ft 

  Dologi kiadások:                              390.000.-Ft 

  Tartalék:                                           949.400.-Ft  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a döntéséről Nagylók  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét értesítse. 

 

Határidő:  2015. február 25. 

Felelős:  Fischer  József polgármester 

 

 

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

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , az egyeztetési jegyzőkönyvet ,  a határozati 

javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

A szükséges köröket itt is megtettük, tehát a közös tárgyalást már lefolytattuk. 

A kiküldött anyaghoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy megint csak örömteli dolog az, hogy 

Hantos Község Önkormányzatának részéről nem igényel plusz költséget a Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartása, és Nagylók Község Önkormányzata részéről is csak a 

jubileumi jutalom miatt szükséges. Tehát a kapott támogatások elegendőek, a hantosi 

önkormányzattól nem kell további kiegészítés, ahhoz, hogy a közös hivatal működni tudjon. 

Lehet, hogy eljön az az idő, hogy a forrásainkból, amelyek rendelkezésre állnak, kiegészítésre 

lesz szükség, de ezzel idén nincs problémánk. 

Ezúton köszönöm a dolgozóknak, hogy mindkét részről mindenki teszi a dolgát, és így tudunk 

teljesíteni. 

Bízom benne, hogy nem jön közbe semmi rendkívüli dolog, bár akkor is van hova, van mihez 

nyúlni, de szerintem ezt a 2015-ös évet a tervek szerint fogjuk tudni tartani. 

 

Átadom a szót jegyzőasszonynak. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Köszönöm szépen. 

Úgy gondolom, hogy elöljáróban, a három új települési képviselő kedvéért is emlékeztetőül, 

hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 

jogutódjaként 2013. január 1-vel hozta létre Hantos Községi Önkormányzat és Nagylók 

Községi Önkormányzat.  

2013. január 1-étől átalakult az Önkormányzatok  finanszírozása, feladatfinanszírozási 

rendszer alapján 2013. évtől kezdődően a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása és 

működtetése az idei évig egyik Önkormányzat részéről sem igényelt hozzájárulást,  A 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kizárólag a közös hivatal működtetésére kapott 

állami támogatásból működött és Hantos Községi Önkormányzatot érintő leg működik ma is. 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésével kapvsolatban 

szeretném elmondani az alábbiakat: 

 

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

alapján kell eljárni. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a 

továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
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CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését 

önállóan rendeletben állapítja meg. 

 

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet, a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a 

költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba 

lépését, vagyis 2015. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2015. február 15-e. 

 

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 

közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati 

hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és 

költségvetési kiadásokat kell megtervezni. 

 

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 

engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell 

mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.  

 

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testületek - jogszabályi változás 

következtében- nem fogadtak el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez 

hasonlóan, a 2014. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült 

el. 

 

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési 

szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és 

az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak 

szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. 

 

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően , 2015. február 18-án  egyeztetésre került 

sor Nagylók Község Polgármesterével, Hantos Község Polgármesterével és a jómagam 

valamint a gazdasági vezető részvételével,  ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, 

melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni Az  egyeztetés 

jegyzőkönyvet a képviselő-testület tagjai is megkapták. az egyeztetési jegyzőkönyvben 

olvasható, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése tervezetét 

Hantos Község Polgármestere és  Nagylók Község Polgármestere  elfogadták azzal, hogy a 

költségvetés végleges jóváhagyásáról Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   és  

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

 

Néhány szót szeretnék szólni a közös önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozásáról. 

 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú  

melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal 

működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a) 

bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi 

kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. 

2014.évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely 

önkormányzat jogosult. 



11 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évben elismert hivatali létszáma 6,89 fő,  

támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 31.556.000 Ft. 

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. 

 

Az alaplétszám megállapítását meghatározó tényezők: 

- a település típusa ( község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület ) illetve a 

lakosságszám alsó és felső határa 

Korrekciós tényezők: 

- fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma és fenntartó önkormányzatok száma, 

- közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 

2014. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, 

- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat  

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási 

Megállapodásunk  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó  

szabályairól is szeretnék néhány szót ejteni. 

 

Eszerint a  Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint 

biztosítják a Képviselőtestületek:  

„19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor 

hatályos éves állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott 

központi költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Nagylók Község 

Önkormányzata e célra elkülönített számlájára folyósít.  

Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségét az állami költségvetési 

hozzájárulás nem fedezi, úgy a Képviselőtestületek a többletköltségeket a 19.2. és 19.3. pont 

szerint viselik.  

19.2. A jegyző a köztisztviselők, foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi 

juttatásait, azaz a cafetéria juttatások, közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó költségek, beleértve a 17. pont szerinti önkormányzati rendelet által szabályozott 

juttatásokat, s a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös 

Önkormányzati Hivatal működtetése során felmerülő dologi költségeket (papír, írószer, 

telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, a székhely hivatal és a kirendeltség 

elhelyezését biztosító ingatlanok, hivatali helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany, 

fűtés, csatorna s egyéb közműszolgáltatások költsége, stb.) – a székhely hivatalra és a 

kirendeltségre egységesen kiterjedően Nagylók Község Önkormányzata és Hantos Község 

Önkormányzata tárgyévet megelőző év január 1-jei állapot szerinti állandó népességadatai 

alapján számított lakosságszám arányában viselik 2013. június 30-napjáig.  

19.2.1. A székhelyhivatal elhelyezését biztosító ingatlan közmű szolgáltatási díjai, költségei, - 

víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb. – 100 %-a, a Hantosi Kirendeltség elhelyezését 

biztosító hivatali helyiségek tekintetében – az ingatlan összterületének az igénybevett 

területrészhez viszonyítottan 60%-os aránya veendő figyelembe.  

19.2.2. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2013. I. félévét érintően a 

székhelyhivatal és állandó jelleggel működő hivatali kirendeltség működtetésével kapcsolatos 

– fentiekben nevesített - költségeket külön-külön is dokumentálhatják s amennyiben a 

lakosságszám arányában történő költségmegosztás bármelyik Önkormányzatra nézve 

többletteher viselést jelent, úgy 2013. január 1-i – visszamenőleges – hatállyal a 

költségviselést a ténylegesen felmerült költségek százalékos arányában határozzák meg azzal, 

hogy a Képviselőtestületek 2013. július 31.-napjáig egymással elszámolnak, a többletterhet 

viselő Önkormányzat részére az általa már biztosított többletösszeg a kötelező havonta 

biztosítandó összegek terhére beszámítást nyer. Amennyiben a %-os arány eltérítésében nem 
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állapodnak meg, úgy a többletköltségeket változatlanul a fentiekben szabályozott 

lakosságszám arányában viselik.  

19.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére 

szolgáló székhely – nagylóki 415 hrsz-ú – hivatali épület karbantartásáról saját 

költségviselése mellett Nagylók Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal 

Hantosi Kirendeltsége elhelyezését szolgáló – hantosi 48/3 hrsz-ú – hivatali épület 

karbantartásáról Hantos Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, 

ezen karbantartási, felújítási költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése 

nem tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzat éves költségvetéseinek részét 

képezik.  

20.2. A 2013. évi állami költségvetési hozzájárulás ismeretében a 19.2. pontban megjelölt 

költségeket nem fedező többletköltségeket havi 1/12 arányban viselik, melynek utalási rendje 

a 20.1. pontban foglaltakkal azonos. Hantos Község Önkormányzata havonta előre a 

tárgyhó10.-napjáig Nagylók Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számlájára  az Őt 

terhelő havi többletköltség összegét átutalással teljesíti, mellyel egyidejűleg Nagylók Község 

Önkormányzat ezen számlán az Őt terhelő többletköltségeket szintén elhelyezi. 

 

20.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak 

szerinti:  

– engedélyezett létszámát,  

– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban” 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Nagylók Község Önkormányzata 

éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza, melynek megalkotását 

megelőzően a Képviselőtestületek annak összegszerűségei megállapításáról a 18. pontban 

foglaltak szerint döntenek, meghatározva az Önkormányzatokat terhelő többletköltségek 

összegét, - működési költségelőleget – melyeket külön éves költségvetési rendeleteikben 

szerepeltetnek, s annak összegét havi 1/12 összegben a 20.1. pontban foglalt módon kell 

teljesíteni.   

 

A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik. 

 

Az idei évben a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalába kettő köztisztviselő 

részére 30 éves ( három havi illetménynek megfelelő összegű)  illetve 40 éves ( 5 havi 

illetménynek megfelelő összegű ) közszolgálati jogviszony után kifizetendő jubileumi jutalom 

vált esedékessé. 

A jubileumi jutalmak  összegére a központi költségvetésből kapott támogatás nem nyújt 

fedezetet, így a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  létrehozásáról és működtetéséről 

szóló Társulási Megállapodás 19.2. 19.3. pontja alapján Nagylók Községi Önkormányzatnak 

a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséhez 1.947.000 Ft-tal hozzá 

kell járulni. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetének kiadásairól általánosságban 

elmondható, hogy a  2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi 

juttatások, illetve a járulékok képezik. 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§-a szerinti 

illetményalapot a költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése 2015. évben is 38.650 Ft-ban 

állapítja meg. 

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren 

kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 59.§ (2) bekezdése 

alapján 2015.évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 

forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót 

terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél mind a székhely, mind a 

kirendeltség esetében a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk 

köztisztviselőnként. 

Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a 

juttatást. 

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, 

mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  költségvetése kiadási oldala a fentiekben ismertett 

személyi juttatásokon és a munkáltatói terheken kívül  tartalmazza az önkormányzati hivatal 

és Kirendeltség  dologi kiadásait- a Hivatalnak és a Kirendeltségnek helyett biztosító épületek 

üzemeltetési költségeit-  is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt 

kerültek elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását 

terhelő kifizetői SZJA kötelezettség.  

 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése a személyi juttatásokat  és 

járulékokat 2014. december 01- 2015. november 30. közötti időszakra tartalmazza. 

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselőinek az alapilletménye illetménypótléka,  egyéb kötelező pótlékok , munkába 

járás térítése (9 Ft/km, utazási bérlet esetén a bérlet árának 86 %-a) közlekedési költségtérítés 

(minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint) cafetéria- juttatás ( választható 

cafetéria juttatások: munkahelyi vendéglátás, étkezési támogatás Erzsébet utalvány 

formájában, iskola kezdési támogatás, SZÉP kártya, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

egészségpénztári illetve önsegélyező pénztári hozzájárulás )  jubileumi jutalom,(  Nagylóki 

Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalába kettő fő részére kell jogszabályi előírások 

alapján jubileumi 30 illetve 40 éves jubileumi jutalmat fizetni) 

 

Itt tartanám fontosnak elmondani, hogy az illetményalap 2008 óta változatlan. 

Változatlansága miatt a legfeljebb 25 év szolgálati idővel rendelkező minden középfokú 

végzettségű köztisztviselő alapilletménye (bruttó bére) a 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelet 

alapján havibér esetén 122.000.-Ft. Ha a fizetési fokozatban előrelépnek, illetményük összege 

nem változik, mert az állami bérkiegészítés a növekedés összegével csökken. Gyakorlati 

tapasztalat, hogy ilyen alacsony fizetés mellett magasan kvalifikált szakembert nagyon nehéz 

találni. 

 

 

 A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése  dologi kiadásai tervezése  

a 2014.évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.  

 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezetét a fentebb 

ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.  
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Kérjük a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a 

Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítést. 

Nekem ehhez több hozzáfűzni valóm nincs, hiszen a papíron minden önmagáért beszél. 

Bízom benne, hogy nem fogunk látványosan tovább fogyni, hogy még kevesebb legyen az 

állami támogatás. 

Amit ez idáig megkaptunk, azt mindig becsülettel arra költöttük, amire kellett, emellett még 

takarékoskodtunk is, láthatják a képviselő-testület tagjai is, hogy nem pazaroltunk, viszont 

amire kellett, arra költöttünk. 

 

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 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki  Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést 

megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös 

Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetését 33.503e Ft bevételi és 33.503e Ft 

kiadási előirányzattal,  
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a kiadási előirányzatból 

 a személyi jellegű előirányzatot 20.817 e Ft-tal,  

 szociális hozzájárulási adót          5.536 e Ft-tal,  

 a dologi előirányzatot                   7.150 e Ft-tal  

 

a bevételi előirányzatból  

 a központi költségvetésből kapott támogatás 31.556 eFt-tal,  

 az  önkormányzati hozzájárulás     összegét     1.947 e Ft-tal 

 

- jelen határozat 1. melléklete szerinti részletezéssel-  jóváhagyja. 

       

     Az önkormányzati hozzájárulást Nagylók önkormányzatának kell teljesítenie. 

 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete:  8 fő 

2.) Hantos  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Közös Hivatalban a béren 

kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000 forint összegben határozzák 

meg.  

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  utasítja a polgármestert, hogy 

az ügyben a  szükséges intézkedéseket megtegye 

Felelős:  Fischer  József polgármester 

 

Határidő: 2015. február 25.     

 

 

 

Horváthné Varjas Krisztina,a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

vezető 16.55 perckor megérkezik az ülésre. 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

 

3. napirend 

 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 

elfogadása. 
 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az egyeztetési jegyzőkönyvet és a  határozati javaslatot a 

mellékleteivel áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszöntöm vezető óvónőnket, Horváthné Varjas Krisztinát. 
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Éppen időben érkezett, mert most érkeztünk el a 3. napirendi pontunkhoz, a  Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 

tárgyalásához. 

 

Kezdetnek mondanék pár szót, és megkérem Horváthné Varjas Krisztinát, ha van kiegészíteni 

valója,  akkor azt majd mondja el nekünk. 

 

Az anyagot a képviselő-testület megkapta.  

Annyit szeretnék elöljáróban elmondani, hogy ahogy az előző két esetben is, hogy egy 

polgármester számára az az öröm, ha egy olyan költségvetéssel kell „megbirkózni”, amely 

esetében  a számítások után az derül ki, hogy a kapott normatívákból tudunk gazdálkodni, és 

nem kell hozzátenni a megtakarított pénzünkből, de ahogy már mondtam, ha kell akkor hozzá 

tudunk tenni, ha megvan, hogy miért is kell azt kiegészíteni 

 Azért jó látni ebben a költségvetésben, hogy be tudunk olyat is tervezni előre, amire máshol 

nem biztos, hogy van lehetőség. Legyen az például jutalom, amit, ha minden a tervek szerint 

halad, és a dolgozók jól dolgoznak, kapjanak is meg. 

 Az sem egy utolsó dolog, hogyha egy intézmény a saját keretéből a költségvetésben szereplő 

felújításokat, beruházásokat, kisebb értékű beszerzéseket, javításokat, karbantartásokat meg 

tud oldani. Nálunk ez egy olyan könnyebbséget jelent, hogy a régi nyílászárók cseréje van 

tervben, amely ebből a költségvetésből meg is valósulhat. 

A tervek pozitív és negatív irányba is módosulhatnak. Pozitív irányba változhat, ha egy olyan 

pályázat kerül kiírásra, amely a szeptemberi kezdésig meg is valósulhat, akkor arra pályázunk, 

és nem a saját költségvetésünkből kell rákölteni, és tudunk újabb terveket kitalálni, de ha nem 

lenne pályázat, ez az összeg akkor is rendelkezésünkre áll. 

Nem várt költségek is keletkezhetnek, például az óvodánál tervezzük, hogy azon 

csoportszoba, amelyben jelenleg a legtöbb gyermek van, egységes burkolatot, laminált padlót, 

kapjon, és körbe a lambéria is cserére kerüljön, viszont mögötte még nem tudni, hogy mit 

találunk, de ezt csak akkor látjuk meg, ha a bontásnak neki kezdtünk. Itt fordulhat elő az, 

hogy a betervezett 170.000,-Ft nem lesz elegendő, ekkor pedig önkormányzati forrásból kell 

kiegészíteni. 

A mostani állás szerint a tervezett bevételeket és kiadásokat látva örvendetes, hogy a terveket 

meg tudjuk valósítani. 

 

Átadom a szót Horváthné Varjas Krisztina vezető óvónőnek, hogy elmondja, van-e 

kiegészíteni valója az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Köszönöm. 

Szerintem a polgármester úr nagyjából mindent elmondott. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, 

hogy én mindenképpen szerettem volna egy nullás költségvetést leadni. Tehát nem célunk az, 

hogy többet költsünk, mint ami a bevételünk, és ha abból kitudunk jönni, akkor 

mindenképpen szeretnénk azon keretek között megmaradni. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 

Jegyzőasszony parancsoljon. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a 

költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak 

eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a 

polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület 

bizottságai elé terjeszti. 

 

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően , 2015. február 19-én  egyeztetésre került 

sor a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde vezetőjével , Hantos 

Község Polgármesterével és a jómagam valamint a pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző 

részvételével,  ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés 

elkészítése során szükséges érvényesíteni Az  egyeztetés jegyzőkönyvet a képviselő-testület 

tagjai is megkapták. az egyeztetési jegyzőkönyvben olvasható, hogy a Hantosi Gesztenyés 

Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetése tervezetét Hantos Község 

Polgármestere elfogadta azzal, hogy a költségvetés végleges jóváhagyásáról Hantos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 

Kérdezem a pénzügyi-gazdasági előadót, hogy a tervek tarthatóak-e? 

 

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző: 

 

Ez majd attól fog függni, hogy mennyi pénzt kell visszafizetni. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Igen. Ez az, amit még nem lehet kiszámolni, nem lehet tudni. 

Kértem az óvoda-vezető asszonyt is, hogy próbálják tudatosítani a szülőkkel, hogy 

szeptembertől kötelező lesz az óvoda 3 éves kortól. Tehát ne legyen a továbbiakban olyan, 

hogy valaki otthon van, és akkor a kicsit sem viszik óvodába, mert ezek vezethetnek odáig, 

hogy a kapott normatívákat, amelyeket előre megkapunk, vissza kell fizetni, mert nem veszik 

igénybe az adott szolgáltatást. Ilyen visszafizetésre a múlt évben is került sor sajnos. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Valóban fontos lenne, hogy a beíratott gyermekek járjanak az intézménybe, hiszen az állami 

támogatás visszafizetése együtt jár azzal is, hogy  az intézmény költségvetésének biztonságos 

végrehajtása a most tervezettel szemben mégis   önkormányzati hozzájárulást igényel majd.  
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Én úgy olvastam, hogy 10 gyermekből 9 a tervek szerint ingyen fog étkezni. 

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Igen, én is olvastam ezt a hírt. A gond az, hogy a szülők egy része az óvodába íratott 

gyermeket sokszor akkor is otthon tartják, ha az nem beteg csak például a nagyobb 

testvérének iskolai szünete van. Ebben az esetben ez az óvodás gyermek nem érkezik az 

intézménybe és több hiányzás esetén ez komoly állami támogatás visszafizetésével járhat, 

ami- ahogy már említette- azzal is járhat, hogy az intézmény költségvetésének biztonságos 

végrehajtása a most tervezettel szemben mégis   önkormányzati hozzájárulást igényel majd. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Igen. Vannak olyan szülők is, akik május 31-el kiveszik a gyermeket az óvodából, ha 

szeptembertől majd iskolába megy, így nekünk ott már a június és július étkezési napjai ki is 

esnek. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Éppen ezért kértük, hogy a kötelező óvodai nevelésben való résztvétel bevezetéséig is 

próbálják a szülőkkel megbeszélni azt, hogy az óvodai hiányzások csak indokolt esetben- 

betegség-  történjenek.  

 

Szülői szemmel persze érthető, hogy a nagyobb testvér iskolai szünetének idejére az óvodás 

gyermekét sem viszi az óvodába, de fenntartói szemmel- márpedig a képviselő-testületnek így 

kell a kérdést vizsgálnia- illetve intézményvezetői szemmel  nem akceptálható ez a fajta 

szülői hozzáállás, mert, mint mondta ez komoly állami támogatás visszafizetését is jelentheti, 

ami viszont az intézmény finanszírozhatóságát veszélyezteti. 

 

2015. szeptember elsejétől a 2015. augusztus 31.-ig 3. életévüket betöltöttek esetében már 

kötelező lesz az óvodai nevelésben való részvétel., és attól kezdve csak orvosi igazolással 

betegség miatt hiányozhatnak a gyerekek. A 2015. szeptember 1-től bevezetésre kerülő 

kötelező óvodai nevelés teljesítésével kapcsolatban a képviselő-testület tagjai egy tájékoztató 

ábrát is kézhez kaptak. ( A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Reméljük ez javítani fog a helyzeten. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Látom, hogy Koncz Ferenc települési képviselő szeretne szót kérni. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Igen, szeretnék kérdezni, ha nem probléma, és a jegyzőasszony is befejezte a hozzászólását. 

Nem tudom, kitől kell ezt megkérdeznem, de engem a jutalom érdekelne. A költségvetésbe ez 

úgy szerepel, hogy jutalom  a saját dolgozóknak, 2015. karácsonyára, 8 főnek 550.000,-Ft. 

Hogyan és miként gondolták mindezt? Adható? Nem adható? Mihez kötjük? 
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Fischer József polgármester: 

 

Én első körben erre azt mondanám, hogy ez a jutalom belefér a keretbe, nem kötelező, ez az 

adható kategória. Ehhez az összeghez hozzá lehet nyúlni, lehet kevesebb, illetve több is, de 

több nem igazán szokott lenni. A 8 fő közötti elosztás történt már úgy is, hogy az 

intézményvezetővel megbeszéltük ő hogyan gondolja, én hogyan gondolom, és a végére meg 

tudtunk egyezni. Lényeg, hogy ez egy adható kategória. 

 

De át is adom a szót pénzügyi-gazdasági előadónknak. Ez egy adható kategória? 

 

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző: 

 

Igen, adható kategória. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Amit még hozzá lehet tenni az az, hogy amit személyi juttatásra kapunk pénzt, azt csak arra 

lehet fordítani, például jutalmazás. Ezekről én úgy tudom, és remélem jól tudom, hogy nem 

költhetjük másra, tehát ha nem költjük el személyes juttatásra, akkor ez benn marad a 

kasszában és nem kerül kiosztásra.  

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az óvodai nevelési feladatok kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz több jogcímen – 

pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők után járó átlagbéralapú támogatás, 

óvodai működtetésre illetve az étkezésre kapott támogatást – kap a települési önkormányzat  

állami normatívát, melyeket az önkormányzat  összességében  kizárólag a támogatással 

érintett óvodaintézmények kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek 

étkeztetési kiadásaira használhatja fel.  

 

A pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők után járó átlagbéralapú 

támogatást is tehát összességében kell  a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, 

valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira költeni, a 

személyi juttatásokon túl tehát fedezetet jelenthet a támogatással érintett óvodaintézmények 

kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira is. 

 

Az intézmény dolgozói részére betervezett jutalom adható, nem kötelező juttatás. Az 

intézmény 2015. évi költségvetésének tervezetében egy jutalmazásra tervezett keret összeg 

szerepel, melyet az intézményvezető asszony decemberben, mint az intézmény dolgozói felett 

munkáltatói jogkörrel rendelkező szeretne szétosztani a dolgozói között. 

 

A jutalom konkrét odaítélése egyéb munkáltatói jogkörbe tartozó, el nem vonható hatáskör. 

Ezért  az intézményvezető asszony kizárólagos munkáltatói jogkörbe tartozik, hogy a 

fenntartó képviselő-testület által esetleg jóváhagyott jutalmazási keretösszeget, milyen elvek 

szerint ossza szét dolgozói között, kinek, mekkora összegű jutalmat ad.  

 

Az intézményvezető asszony nyilvánvalóan saját jutalmáról nem hozhat döntést. 
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Az intézményvezető-asszony esetében,- amennyiben ő is kap jutalmat. márpedig tekintettel 

arra, hogy a jutalmazási keretösszeg 8 főre van tervezve, melyben Ő is szerepel- a 

polgármester, mint az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogkört gyakorló dönt 

jutalmáról.  

 

Összesítve a képviselő-testület arról dönthet, hogy erre az adható juttatási formára, a 

jutalomra jóváhagy –e egy keretösszeget, de abba, hogy  jutalmat milyen elvek szerint, 

személyenként mekkora összegben ítéli oda a beosztottak esetében az intézményvezető sem a 

képviselő-testület, sem a polgármester  nem hozhat döntést. A polgármester egyedül az 

intézményvezető esetében jogosult a jutalmazásról dönteni. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Azt azért ,  még megkérdezhetem, hogy mi alapján lesz a jutalmazás eldöntve? 

 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Tavaly karácsonykor úgy jutalmaztunk, hogy bejöttem a polgármester úrhoz és 

megkérdeztem, hogy mekkora összegre gondolt, amit én kaphatok. Az azt megelőző évben 

ugyanannyit adtam magamnak is, mint a többi óvónőnek, de tavaly bejöttem és 

megkérdeztem a polgármester urat, hogy szerinte ez tartható-e, reális-e, erre ő azt mondta, 

hogy nem, mivel szerinte az óvodavezetőt egy picivel több illeti meg. Azt hiszem, hogy bruttó 

20.000,-Ft volt a különbség a többi óvónőtől, tehát ennyivel lettem kiemelve. A többit pedig 

úgy osztottam el, hogy az óvónők között egyenlő arányban, a dajkák között egyenlő arányban 

és a gondozónők között is. Úgy tettem tehát különbséget, hogy kinek milyen végzettsége van. 

A ledolgozott évek alapján nem tettem különbséget. Az azt megelőző évben voltak még új 

dolgozóink is, akik szeptember jöttek, ők pedig időarányosan kapták a jutalmat.  

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Köszönöm. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Annyival kiegészíteném, hogy én kértem az intézményvezető-asszonyt, hogy nézzük meg azt, 

hogy kinek milyen felelőssége van. Ő a vezető, tehát ha valami baj van, akkor azért ő felel, és 

a dolgozókért is ő felelős. Nem sok különbséggel, de ezután következnek a szakdolgozók, 

illetve a kisegítő személyzet. Így mindenki egy-egy kategóriába lett besorolva, de nem voltak 

számottevő különbségek 

Nem tudom,  kielégítő volt a válasz? 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Köszönöm. 

Még egyet szeretnék kérdezni. A telefondíjnál látom, hogy 120.000,-Ft éves díjban. 

Az érdekelne, hogy ez miért ilyen magas? Mobil telefon is van benne, vagy csak vezetékes? 
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Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Ez egy vezetékes telefon, és körülbelül 12.000,-Ft-ra jön ki a havi díja. Egyébként ez az, amit 

én sem értek. Körülbelül 4.000-5.000,-Ft csak az alapdíj. Én ezen próbáltam már egyszer 

változtatni, de ismét időszerűnek látom az újbóli próbálkozást. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Csak azért mondom, mert látszik, hogy az Internet díj 35.000,-Ft, a telefondíj meg 120.000,-

Ft. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Igen. Körülbelül havi 12.000,-Ft-ra jön ki, nem is beszélünk róla sokat, és a dolgozók is le 

vannak tiltva róla, tehát a saját ügyeiket nem intézhetik az óvodai telefonról. Csak a szülők 

hívása történik meg betegség esetén, ha a gyermeket haza kell vinni vagy az önkormányzattal 

beszélünk. Mással nem is nagyon beszélünk, csak az a baj, hogy majdnem mindegyik szám 

mobilszám. Egyszer már váltottunk és sokkal kevesebb lett a díj, tehát előtte sokkal több volt. 

 

Fischerné Koncz Katalin település képviselő: 

 

Melyik szolgáltatónál vannak? 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Az Invitelnél. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Ez iszonyatosan sok. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Biztosan van valamilyen csomag, amiben az Internet és a telefon együtt olcsóbb lenne. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Először is azt kell megnézni, hogy van-e hűségnyilatkozat, hogy szerződésileg meddig vannak 

elkötelezve. 

Minket is bombáznak az ajánlatokkal, hogy az idei év augusztusában le fog járni egy 

szerződés, hűségnyilatkozat. A három telefonos társaság küldi az ajánlatait, tehát biztosan 

lehet ezen a költségen faragni. Ennek utána kell nézni. Meg kell őket versenyeztetni. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Szeretném  jelezni, hogy a közüzemi szolgáltatókkal a  szerződéskötés és ezt megelőzően az 

esetleges  versenyeztetés is az intézményvezető asszony feladata és jogköre. 
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Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Köszönöm szépen, mást nem szerettem volna kérdezni. 

 

 

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 Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- 

Óvoda Bölcsőde 2015. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot  fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2015. évi 

költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

négy igen szavazattal ,  

egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

5/2015. (II.23.) számú határozata 

 

 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetésről 

 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda 

és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetésről szóló előterjesztést megvitatta és 

a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetését  

25.960.000 Ft bevétellel, 25.960.000 Ft kiadással , 

elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
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 a személyi jellegű előirányzat  18.307  eFt 

 munkaadókat terhelő járulékok 4.888 eFt 

 dologi előirányzat  2.765  eFt 

  

 

A  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes  Óvoda- Bölcsőde   engedélyezett létszámát 

2015. évre   4 fő óvónő ,2 fő dajka , 1 fő  kisgyermekgondozó  0,2 fő takarító   összesen:  
7, 2  főben  állapítja meg. 

a  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetése 

beépül a Hantos  Községi  Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős :  Fischer  József polgármester  

 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

 

4. napirend 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

meghatározása 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot áttanulmányozás végett 

írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Nekünk itt meg kell határozni, hogy az elkövetkező három évben milyen bevételeink is 

lesznek, mit fogunk csinálni és hogyan. 

Van egy szép táblázatunk is, amit mindenki megkapott. 

 

Átadom a szót a jegyzőasszonynak, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Köszönöm szépen 

Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 29/A.§ -a alapján a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg  a Magyarország gazdasági 
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stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 

Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek  a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján  megalkotott az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 

részletesen meghatározza, hogy mi minősül az önkormányzat saját bevételeinek. 

A 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját 

bevételének minősül: 

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

 

A Gst. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletek: 

1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális tőketartozása, 

2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára, 

3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval 

kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing 

futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói 

félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 

6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

7.  hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, 

és azok összege. 

 

Az Önkormányzatok a Gst.10.§-a alapján  érvényesen kizárólag a Kormány előzetes 

hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint 

köthet adósságot keletkeztető ügyletet.  Települési önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi 

iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább 

az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell 

alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs 

szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, 

ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.  Nincs szükség a 

Kormány hozzájárulására az önkormányzat 
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a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, 

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, 

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely 

ca) - ha a  Gst. 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel 

megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott 

európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás 

előfinanszírozásának biztosítására szolgál, 

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 

reorganizációs hitelre vonatkozik, 

cc) - ha a Gst. 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel 

megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja 

meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió 

forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb 

önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió 

forintot, 

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja 

szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik. 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 

haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

  

Hantos Község Önkormányzatára vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre információk 

alapján ilyen ügylet nem várható.  

 

Fentiek figyelembevételével az   Áht.29/A§-a alapján az önkormányzatunk saját bevételeinek 

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét a képviselő-testület rendelkezésére  bocsátott 

előterjesztésben illetve határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk elfogadni. 

 

Amennyiben a napirendi ponthoz további kérdés van,  szívesen válaszolok rá. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen jegyzőasszony. 

Minden lényeges elhangzott. 

Tényleg van egy jelentős tartalékunk, amit nem szeretnénk felélni. 

Egyetlen befejezetlen pályázatunk, az arzénmentesítés, amiről egyelőre nem tudok 

nyilatkozni, mivel ezen pályázatnak a második köre, vagyis a vízbázisunk mellett a 

tisztítórendszer kiépülése, még nem kezdődött meg, még nem is volt róla szó. Ez az, ami 

módosíthatja a későbbiek folyamán a terveinket, attól függően, hogy mennyibe fog kerülni. 

Jelen pillanatban így állunk. 

 

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: 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételi és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról szóló határozati 

javaslatot  fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki az Önkormányzat saját bevételi és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

6/2015. (II.23.) számú határozata 

 
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

megállapításáról  

 

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29./A §  foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

       ezer Ft-ban 

353/2011(XII.30.) Kormány rendelet értelmében az 

önkormányzat saját bevételének számít 

2015 2016 2017 2018 

1.a helyi adóból származó bevétel 24700 25200 25200 25200 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó  bevétel  

0 0 0 0 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a kamatbevételek 0 0 0 0 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés,  vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

    

5. bírság-, pótlék-, és díjbevétel valamint 100 100 100 100 

6.kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Saját bevételek 24800 25300 25300 25300 

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek  

50%-a 

12400 12650 12650 12650 
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ezer Ft-ban 

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  

fennálló kötelezettségek megnevezése 

2015 2016 2017 2018 

 0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek  összesen: 

0 0 0 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fischer József polgármester 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

5. napirend 

 

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és 

mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással, továbbá az egyeztetési jegyzőkönyvet  

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Elérkeztünk ahhoz a napirendi ponthoz, amely a településünk életében a legfontosabb, 

meghatározza a működésünket. 

A vaskos előterjesztés mindenkihez megérkezett, található benne sok-sok táblázat. 

Lehet benne olyan is, amely első látásra nem érthető, pedig a táblázatokat pénzügyesünk a 

törvényeknek megfelelően tölti ki. 

Ezek olvasásába bele kell tanulni, de ettől függetlenül mindenki bátran kérdezhet. 

 

Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, amit az előterjesztésben is leírtam, vagyis, hogy látva 

a főszámot, ami 151.564.000,-Ft, az amivel gazdálkodik egy település. Legfontosabb az 

intézmények fenntartása, működtetése. A várható maradvány összeg, amely a 2014-es évről 

maradt, vagyis 36.000.000,- Ft, az, amivel zárul a kassza. Ez nem rossz dolog, hiszen egy 

ilyen kis településen, nem azért kell küzdenünk, hogy nullára ki tudjunk jönni, hanem évről-

évre vagyonunkat még gyarapítani is tudjuk, és előrefele jutunk. Ez nem mindig pályázat 

függő, hiszen mindig vannak olyanok, akik jönnek és kézi munkával, géppel, vagy ahogy csak 

tudnak segítik a települést. Ezúton is köszönjük munkájukat. 

A lényeg, hogy kitérünk azokra a sorokra, amelyeknél láthatjuk, hogy mik azok a bevételek, 

amiket kapunk, mik azok, amikre kötelezően el kell költeni. 

Az előterjesztésben látható, hogy pénzügyesünk segítségével kibontottam, hogy melyek azok 

a beruházások, amelyeket úgymond maguk előtt görgetünk, akár kicsit hosszabb ideje is. 

Lényeg, hogy ezeket meg tudjuk oldani önerőből is, ha esetleg nem kerülne vele kapcsolatban 

pályázat kiírására sor. 

Itt van például az orvosi rendelő felújítása, a vizesblokk. Megjegyezném, hogyha sor kerül 

pályázat kiírásra, akkor nem kezdünk neki önerőből, de ha nem, akkor nem várunk vele 

tovább, hiszen ez a helyzet már halaszthatatlan. 
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Itt van továbbá a mellettünk lévő lakrész rendbetétele. Azt hiszem, hogy eljött az ideje a 

tetőszerkezet rendbetételének is, mert előbb utóbb a nyakunkba omlik. Ahogy kiderült, az is a 

mi lakrészünk. A benne lakó hölgyet viszont nem piszkáljuk, békén hagyjuk. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Elég lesz erre a 600.000,- Ft? 

 

Fischer József polgármester: 

 

Igen elég lesz. 

Ezeket az összegeket nem hasra ütésszerűen találtuk ki, hanem ezeket mind felmérettem, 

megnézettem. 

Azt mondom, hogy ki kell itt használni a Startmunkában lévő erőt. Remélhetőleg a jövő héten 

már jönnek azok az emberek dolgozni, akiknek a szakmája kőműves, vagy értenek hozzá 

olyan szinten, hogy rájuk lehet ezt a munkát bízni, tehát sok-sok mindent meg tudunk majd 

így oldani, azon felül, amit előre beterveztünk, hogy meg kell csináljanak. 

Itt van továbbá a Nyugdíjas Klubnál, konditeremnél egy-egy WC kialakítása, a temetőtől a 

veszélyes fák kivágása, ravatalozó kifestése, amelyek már régebb óta halasztott dolgok. 

Azt hiszem, ezek azok, amiket azokból a bizonyos maradvány pénzekből meg tudunk oldani, 

hacsak nem írnak ki pályázatot. 

Ami előttünk áll még, az annak a pénznek az elkötése, amelyet a Belügyminisztériumi 

pályázatunk nyertünk kamerabővítésre. Ezt az idei évben végre kell hajtani, melynek egyik 

feltétele volt, hogy Polgárőrség alakuljon, vagy közterület felügyelet működjön. Ebből mi a 

polgárőrség megalakítását választottuk, és megalakítottuk a polgárőrséget, innentől kezdve 

pedig a Cégbíróságtól várunk visszajelzést, hiszen lassan letelik a 60 nap. Ha ez a visszajelzés 

megérkezik, akkor neki kell látni a kamerabővítés megvalósításához, amelyhez a pénz már a 

számlánkon van. 

Beleírtam még az előterjesztésbe a régi tejcsarnokot, mivel a tulajdonos szándéka nem 

valósult meg, így ha sikerül, akkor én szeretném azon az áron, amelyen eladtuk, 

visszavásárolni. Nem titok, hogy ezt én a jövő évben a közmunka programba szeretném 

bevonni. Több funkcióra alkalmas lenne a terület. 

Az élet, ahogy tudjuk nagy forgatókönyv író, tehát ezen tervek bármikor változhatnak. 

Azt hiszem, hogy számunkra az a legjobb verzió, ha kiírnak egy pályázatot, és abba mi is 

tudunk önerőt beletenni, mert van miből. 

A lényeg, hogy úgy látom, átbeszélve a pénzügyesünkkel, jegyző asszonnyal, hogy a 

költségvetésünk ezekkel a számokkal tartható. Ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve 

hátradőlhetünk, hanem ennek végrehajtásához keményen kell dolgozni. 

Minden egyes terület, amelyre költeni szükséges meg van célozva. Vannak olyanok, 

amelyeket szándékosan kihagytam, mert vannak még előkészületek. Ilyen például a Kultúrház 

nyílászárócseréjére árajánlat bekérése, vagy a fűtéskorszerűsítésére. Ezek még sok mindenben 

változhatnak. 

Én első körben ennyit szerettem volna mondani. Biztos van kérdés. Ezt akár a jegyző asszony 

felé, akár pénzügyesünk megtehetik. 

 

Kérdezem jegyzőasszonyt, van- e valami kiegészítése az elmondottakhoz? 
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Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A polgármester úr szóban részletesen ismertette azokat a fejlesztési elképzeléseit, melynek 

pénzügyi fedezete a 2015. évi költségvetés tervezetébe beépítésre került. 

 

Kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogy az önkormányzatok és a költségvetési szervek 

költségvetésének tervezésére vonatkozóan Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) f.) pontjaiban meghatározott  

feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény alapján kell eljárni. 

  

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor  áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, 

egyeztettünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel, Sárbogárddal   és 

Nagylókkal. Önkormányzatunk  kötelező feladatainak ellátásáról döntő többségében ezen 

társulások útján tesz eleget. 

 

Önkormányzatunkhoz 2013. július 1. óta önálló intézményként visszakerült  az óvoda, 

melynek elnevezése: Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde.   

 

A rendelet- tervezet szerkezetének összeállításakor az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. Törvény 23. §-a előírásaira kellett figyelemmel lenni. 

 

A rendelet-tervezetben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére a jogszabályokban 

előírt szinten terveztük a személyi juttatásokat, az önkormányzatnál alkalmazottak részére a 

cafetéria- keretet  a tavalyi     évi szinten ( bruttó 200.000 Ft/év/fő)   terveztük. A személyi 

kiadásokat csak a soros lépések, illetve a minimálbér változása miatt növeltük a tervezett 

kiadásokat,  jutalomként  pedig a közalkalmazottak és   a munkavállalók részére a  törvény 

szerinti illetmények 4 %-át terveztük. 

 

Az önkormányzat dologi  kiadásait és saját bevételeit is a tavalyi évi kiadásokat   illetve saját 

bevételeket figyelembe véve  terveztük. A gyermekétkeztetés illetve szociális étkeztetés 

térítési díjainak emelését nem terveztük.  A civil-szervezetek támogatási keretösszegét az 

előző évihez hasonlóan terveztük.  

 

A  központi költségvetésből  Önkormányzatunkat helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása,  zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, közvilágítás 

fenntartásának támogatása, köztemető fenntartás támogatása, közutak fenntartásának 

támogatása,   nem közművel gyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása illetve  települési 

önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: óvodapedagógusok elismert 

létszáma alapján ,óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege, az 

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma  alapján és az  

óvodaműködtetési támogatás, valamint  települési önkormányzatok szociális, 

gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása:hozzájárulás a pénzbeli szociális 

ellátásokhoz, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének támogatása,  

finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma ,  gyermekétkeztetés üzemeltetési 

támogatása és   közművelődési feladatok támogatása  jogcímen illeti meg támogatás.          

Önkormányzatunkat az idei évben 51 195 e Ft költségvetési támogatás illeti meg. 
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A költségvetési rendelet  tervezettel kapcsolatban  2015. február 19-én  egyeztetésre került sor  

Hantos Község Polgármesterével és a jómagam valamint a pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző 

részvételével,  ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés 

elkészítése során szükséges érvényesíteni Az  egyeztetés jegyzőkönyvet a képviselő-testület 

tagjai is megkapták. az egyeztetési jegyzőkönyvben olvasható, hogy az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetése tervezetét Hantos Község Polgármestere elfogadta azzal, hogy a 

költségvetés végleges jóváhagyásáról Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt. 

 

 

Ha van bármilyen kérdés nagyon szívesen válaszolunk rá. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm jegyzőasszony. 

Annyit még hozzátennék, hogy ezen beruházásokról mi már beszéltünk, én ezeket már 

említettem, de ha ezeken kívül valakinek még van ötlete, amely megvalósítható, vagy 

kimaradt, azt nagyon szívesen bevesszük. 

Ha esetleg nem is nyúlunk most a rendelethez, mert azt mondjuk, hogy ez így tartható, akkor 

is évközben még sok minden változhat. 

Ez egyelőre egy kiinduló pont, a mostani számítások szerint ezek így állnak meg, de az, hogy 

évközben mi, hogyan valósul meg, azt majd lehet, hogy csak egy év múlva fogjuk látni. 

Ha valami kimaradt, akkor a javaslatokat akár most, akár az ülés végén, szívesen várom. 

Azt mondom, hogy ez egy elég fontos téma, tehát akkor a régi hagyomány szerint, egy pár 

szóval mondja el mindenki a véleményét, hogy hogyan látja, tartható lesz-e a terv. 

Hölgyeké az elsőbbség. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Én nagyon örülök, hogy továbbra is pozitív költségvetésünk van. Annak, pedig kifejezetten 

örülök, hogy a jutalom is be lett tervezve valamilyen szinten. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Szeretném jelezni, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében is terveztük a jutalmat. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Tavaly is benne volt? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Igen.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm. 
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Én annyit hozzátennék,-bár nem tisztem az itteni dolgozókat megvédeni,- hogy  kívülről,  

annak aki nincs ebben benne, fogalma sincs, hogy itt milyen munkával, napi szinten milyen 

mennyiségű jelentéssel, akár azonnalival is, jár az itt folyó munka. 

A számoknak passzolni kell, amiket elküldünk különböző helyekre. Ezért  amikor arról van 

szó, hogy év végén a dolgozók azt a betervezett jutalmat megkapják , azt megérdemlik, ha 

nem követtek el hatalmas hibát, ami nekünk bármilyen visszafizetéssel járna. Itt valóban a 

toppon kell lenni. Van, hogy a munkaidő nem jár le este fél ötkor, hanem lehet, hogy tovább 

is itt kell lenni. 

 

Tovább adom szót Koncz Ferenc települési képviselőnek. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Jó ötletek ezek, amik be lettek téve a költségvetésbe. 

Egy-két dologról hallottunk a LEADER-ben is, meg lehet majd próbálni ezekre a célokra 

LEADER pályázatot benyújtani.. 

Amit én hiányolok az a kültéri utak murvázása. 

Ebbe szerintem be lehetne vonni a mezőgazdasági vállalkozókat, a vadászokat, hogyha 

meglenne a murva vagy a kavics, akkor azt velük közösösen is el lehetne teríttetni, ezt meg 

lehetne szervezni. 

Ezt meg lehetne célozni, maximum 50.000,-Ft-ba kerülne. A lényeg, hogy meglegyen a 

kavics és a kihordását, elterítését  meg lehetne oldani. 

Nekem ennyi lenne az észrevételem. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az utak karbantartására terveztünk kiadást az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Beltéri utakra van tervezve kiadás, de én a külterületi utak murvázására gondolok. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Vagyis a földes utak murvázására gondol a képviselő úr. Ez egy másik történet. 

A Start munka keretében- melybe az idén én nem vágtam bele- van arra is mód, hogy a 

külterületi utak karbantartásra foglalkoztassunk közmunkásokat. Mi az idén a  belterületi utak 

karbantartásába- ami járdaépítést takar- fogtunk bele Start munkaprogram keretében.  

 

2013-ban volt külterületi utak karbantartása közmunkaprogramunk is, ahol az utak mellett a 

fasorokat is rendbe tették a közmunkások. Akkor gréder bérlettel tudtunk egy elég komoly 

összeget erre fordítani. Változások vannak itt is ott is.  A Startunka programban erre, ha azt 

mondom, hogy egy négy fős brigádot kiválasztok, és nekik ez lesz a feladatuk,  erre már 

akkor sem tudtunk volna akkora összeget fordítani, mintha kb.18.000,- Ft-os óradíjjal egy 

gréderes ember eljön és azzal tettetjük rendbe ezeket a földes utakat. 

 

Itt volt nálunk Varga Gábor országgyűlési képviselő úr, aki összehívta a gazdákat egy 

fórumra, ahol elhangzott, hogy vannak itt különböző területeket művelő gazdák, akik 

célzottan használják az adott területeket, nekik pedig van egy szövetségük is, amelynek van 

egy vezetősége is, ahol felmerült már, hogy területnagyság alapon bizonyos összeget be kell 
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tenni egy kalapba, amely úgymond a közös költségek fedezetére szolgál, például egy gréderes 

bérletre. Ezek után a megcsinált utak megóvása, rendezése már csak megegyezés alapján 

történhetne. 

Jelen állás szerint lehet, hogy tényleg kellene rá költeni, mert ott lassan tényleg csak 

helikopterrel lehet elmenni.  

Lényeg, hogy erre az önkormányzatnak jelenleg kerete, forrása nincs. 

Ha lesz esetleg erre pályázat kiírva, akkor önerővel be tudunk szállni, de, hogy erre mi 

egyedül többszázezer forintot költsünk, arra nincs lehetőségünk. Itt a gazdákat kell 

összefogni. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Én nem azt kértem, hogy gréderezzünk, hanem azt kértem, illetve javasoltam, hogy kavicsot 

vegyünk a lyukak betemetésére, vagy esetleg mezőgazdasági vállalkozóval való 

megbeszélést, hogy legalább egyszer tolja meg. Nem azt mondtam, hogy gréderezzük le az 

egész utat ki a határig. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Pedig arra is szükség lenne. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Jó lenne persze. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Annyit hozzátennék, hogy nem érdemes beleszórni a lyukakba a kavicsot. 

Nincs értelme. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Főleg nem úgy,  ha például fahordás van, hogy kijárják és úgy hagyják, hanem azokat az 

utakat , akkor rendszeresen tavasszal, ősszel egyszer-egyszer el kell simítani. 

A Kishantosi utakat most megcsinálták, el lett gréderezve. 

 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Az megint nem lesz jó, mert felázik és az autók kijárják, de a kavics alól elfolyik a víz. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Van erre már egy kezdemény, hogy a főbb közlekedési útvonalakat, amikről tudjuk, hogy 

azon kijárnak az erdőbe fáért, vagy vadászni, amelyek nem tesznek ki többet 10-15 km-nél, 

amit meg kellene csinálni, és karban is kellene tartani. Ez nem lehetetlen, mert nem olyanok, 

hogy végig járhatatlanok, hanem csak néhány helyen vannak nagyobb úthibák. 

Első körben azt mondanám, hogy a gazdáknak a szerepét kellene valamilyen úton-módon 

realizálni, akik napi szinten használják ezeket az utakat, és utána az önkormányzatét, mert a 
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mi tulajdonunkban vannak többségében ezek az utak. Meg kell nézni a lehetőségeket, mert itt 

ami sokba kerül,  az a fuvar. 

A lényeg, hogy valamit fogunk lépni mindenképpen, hiszen elhangzottak ígéretek azon a 

bizonyos fórumon is, amelyeket szeretnék is majd beváltani. Reméljük lesz belőle valami. 

 

Kérdés esetleg van-e még? 

 

Tovább adom a szót az alpolgármester úrnak! 

 

Bódi Zoltán alpolgármester: 

 

Köszönöm, nekem nincs hozzászólni valóm. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kertész Mihály települési képviselőnek van valami hozzászólása? 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Nekem csak a megvalósítandó tervekkel kapcsolatban lenne hozzászólásom. 

A zöld buszmegállón megakadt a szemem. Oda villanyt nem lehetne csinálni? Ugyanúgy 

ahogy Nagylóknál van ez a napelemes villanyt? 

Nem tudom, hogy volt-e a polgármester úr arra télen, este, de holt sötét van. Az emberek 

állnak kinn a sötétben, körülbelül három centiméterre az úttól, ahol az autók meg csak 

száguldoznak mellettük. Ami villany ott van, jó hogy ott van, csak nem világít oda. 

A másik dolog pedig a tükör a Nagylóki út -Mezőfalvi út kereszteződésnél. Ott a balra nagy 

ívben kiforduló életveszélyben van. 

Én ennyit szerettem volna elmondani. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 

Ahogy mondtam sok minden van, ami ezeket a terveket módosíthatja. 

A tavalyi évben a járás polgármestereivel együtt  Sárbogárdon tartott gyűlésen  elhangzottak, 

hogy melyek azok a források, amelyek a települések számára 2015 és 2020 között 

rendelkezésre állnak. Volt egy kis hadakozás, de el tudtuk osztani azt a  pénzt, amit a Járásnak 

szántak. Minden egyes polgármester elmondhatta, hogy miket terveznek, miket szeretnének. 

Ebben benne volt a buszmegálló. Beírtuk akkor, hogy szeretnénk ezt a buszmegállót 

komfortosabbá tenni. Erre szolgálnak lehetőségül a Rákóczi utcában is látható üveg 

burkolattal ellátott buszmegállók, amelyekből nagyon könnyen kitörik az üveg. Én inkább 

jobbnak tartom,  akkor a téglából készült buszmegállót. Erre azonban akkor el volt különítve 

egy 3.000.000,-Ft-os összeg. Ugyanis a buszmegállóknál van 4 és 6 személyes is. A Nagylóki 

példánál maradva, az pont egy régi pályázat keretében került megvalósításra, és ennek van 

egy napenergiás lámpája. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Elnézést, de a napelemes világítással ellátott buszmegálló a tavalyi évben, saját, 

önkormányzati forrásból, teljes egészében önerőből épült és nem egy régi pályázati 

támogatásból. A korábbi Sárbogárdi Kistérség településein – ha jól emlékszik-  2004. évben 
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valóban épültek buszmegállók, így épültek meg Hantoson is a Rákóczi utcán lévő 

buszmegállók is. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 

Egy a lényeg, hogy amikor a közösség, és az ide látogatók is megcsodálják a bontott téglából 

készült buszmegállónkat, akkor arra a mintára, a kinti buszmegállónknál is meg tudjuk ezt 

valósítani. Az már csak hab a tortán, hogy oda világítást is teszünk. 

Nekem ezzel kapcsolatban van egy további elképzelésem. Én már tavaly beszéltem erről az 

elképzelésről a Közlekedési Felügyelettel. Természetesen mindent nekünk kell finanszírozni, 

de ők majd megmondják, hogy melyiket engedélyezik, de akár egy zebrát is fel lehetne 

festeni, vagy lehetne a villogós 60-as tábla is, vagy amit látunk Daruszentmiklósnál, hogy van 

ez a rázató is, ami lelassít valamennyire és a tábla, amely kivillan a „Lassíts” felirattal. 

Ez mind pénztárca kérdése. Ezek körülbelül 80.000-100.000,-Ft-os tételek. 

Én ezt az ötletet most felírtam, mert van rá keret, az emberi élet pedig mindennél drágább. 

Egy ilyen beruházást  meg fogunk nézni ,én utána nézek ezeknek az áraknak, és meg fogjuk 

tudni valósítani, akár egyszerre a javasolt tükörrel együtt.  

Erre van egy úgymond virtuális keret, amelyről nem tudjuk, hogy mikor fogunk kapni. Előre 

tudunk gondolkozni, mert tudjuk, hogy van miből, de persze van olyan is amivel nem érdemes 

várni. 

Amikor a járási pénzeknek az elosztása történt, akkor az épületek felújítására, azon belül az 

óvodára, orvosi rendelőre, polgármesteri hivatalra, parkra, kültéri színpadra és a konyha belső 

gépészeti felújítására is kaptunk egy keretet. Reméljük meg is tudjuk valósítani. 

A lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amelyekkel lehet, hogy érdemesebb lenne várni, de 

amikor egy ilyen tételről van szó, akkor azt mondom, hogy megengedhetjük ezt magunknak, 

tehát utána fogok nézni, hogy mi mennyibe kerül. 

Köszönöm szépen. 

 

Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 

napirendi ponthoz? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletről szóló rendelet- tervezetet fogadja el.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletet  elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
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Hantos    Községi Önkormányzat  

 

Képviselő-testületének 

 

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 

 

(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

 

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző 17.45 perckor elhagyja a helyiséget 

 

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

 

 

6. napirend 

A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról 

valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a rendelet tervezetet és mellékleteit a 

hatásvizsgálati lappal és indokolással, áttanulmányozás végett írásban megkapták, 

jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

Fischer József polgármester: 

 

Mielőtt átadom a szót a jegyzőasszonynak szeretném elmondani, hogy nagy törvényi 

változások vannak, amelyek indokolttá tették, hogy a rendeletünket átnézzük. 

Március 1-jével a szociális juttatások változnak, melyeket a lakosság nagy része vesz igénybe. 

A tavalyi évet nézve megpróbáltunk takarékosan gazdálkodva, de nem elutasítva senkit sem, 

abból a keretből, amelynél nem a mi költségvetésünkből adjuk a segélyt, az adott pillanatban 

betömni egy-egy lyukat, de hosszú távon a lakásfenntartási támogatás, vagy egyéb eset 

amiben tudunk segíteni, az havi szinten egy olyan segítség, ami adott családnál sokat 

jelenthet. 

Át is adom a szót jegyzőasszonynak. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 184. 
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számában kihirdetésre került. Ez a törvény tartalmazza többek között a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását, 

melynek értelmében 2015. március 1. napjától lép életbe a szociális segélyezés új rendszere.  

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (lakásfenntartási 

támogatás és rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe kerül 2015. március 1-

jétől. Ezt követően az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd meg 

a járási hivatal: a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (a korábban rendszeres szociális 

segélyre jogosultak egy része válik erre jogosulttá) 

A módosítás az Szt. által szabályozott ellátások közül érinti továbbá az alábbiakat, ezekre 

vonatkozóan az Szt. 2015. március 1. napjától nem tartalmaz szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 

- adósságkezelési szolgáltatás 

- méltányossági ápolási díj 

- méltányossági közgyógyellátás 

 

Fontos változás, hogy a rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában 

nem része a szociális ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más 

ellátásokra válhat jogosulttá.  

 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 

megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 

2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálni. Jelenleg 2 fő részesül 

rendszeres szociális segélyben.  

A felülvizsgálat eredményeként vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak, az egyéb 

jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén.  

 

Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátásra való jogosultságot 2015. 

február 28. napjával meg kell szüntetni.  

 

További fontos változás az úgynevezett lakásfenntartási támogatást illetően, hogy ezen ellátás 

2015. március 1. napjától kikerül az Szt-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem 

lesz kötelező. Kivételt képeznek ez alól azon kérelem alapján indult ügyek, amelyek iránt 

2014. december 31. napját követően nyújtottak be kérelmet, és a 2015. január 1. napján 

folyamatban lévő ügyek. Ezekben az esetekben a támogatást egy év helyett legfeljebb 2015. 

február 28. napjáig terjedő időtartamra lehet megállapítani. 

 

A kifizetésekhez a központi költségvetésből a 2014. évi szabályoknak megfelelően, azaz az 

érintett ellátások kifizetett összegének 90 %-ához lehet igényelni támogatást. 

 

Az önkormányzat a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthat támogatást a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó 

személyek számára. 

 

Szintén változik a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos szabályozás is, ezen ellátás 

szabályai is  2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből, ettől az időponttól kezdődően 

biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzat a települési támogatás keretében biztosíthat 

támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. 
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A méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos szabályok is  2015. március 1-jétől kikerülnek az 

Szt-ből. Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. 

Hantoson eddig is biztosított méltányossági ápolási díjat a rászorulók részére és a rendelet 

tervezet alapján ezt az ellátási formát 2015. március 1-től is biztosítani javasoljuk.. 

 

A változások érintik az óvodáztatási támogatás ellátási formát is. 2015. szeptember 1. napjától 

a kötelező óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás. Ez utóbbi a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvény 

módosításával megszűnő támogatás.  

 

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az 

önkormányzat szabadon dönthet. Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek 

tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a 

krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére 

települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az 

önkormányzat rendeletében határozza meg. Ennek megfelelően a méltányossági 

közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre 

vonatkozó szabályozást a Szt. a továbbiakban nem tartalmazza. A Törvény átmeneti 

rendelkezéseivel kifutó jelleggel biztosítja a 2014. december 31–ig már megállapított 

támogatásokat. 

 

Az Szt. 45. §. (1) bekezdése szerint: a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján 

nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.  

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan 

sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:  

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

- a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől tehát egységesen 

települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 

támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  

 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 

alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 

teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik.  

 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond 

meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó 

támogatás összegének meghatározásához. 
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Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett 

gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére – is megállapítható. 

 

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, 

hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2015. 

január 1-jén 28.500 Ft.) 

E szabály alól kivételt képez a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére megállapított települési támogatás havi összege. 

 

A képviselő-testületnek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 

2015. február 28. napjáig kell megalkotnia. 

 

Az önkormányzat által nyújtott illetve nyújtható ellátásokkal kapcsolatos változásokat az 

alábbiakban foglalom össze:  

 

Az St. 33.§ (7) bekezdése értelmében a  települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak 

ellátására való jogosultság egyéb feltételeként továbbra is előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, 

illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a 

rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 

körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, 

kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és 

rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló 

kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a 

jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a járási hivatalnak - az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.  

 

A rendelet tervezet  a hatályos önkormányzatunk ide vonatkozó részének átemelését tartalmazza. 
 

 

A köztemetés 2015. március 1. napjától a polgármester önkormányzati hatásköréből átkerül a 

képviselő- testület hatáskörébe. Az új rendelet megalkotásakor tehát  gondoskodni kell a 

hatáskör átruházásról. A rendelet tervezetben a köztemetéssel kapcsolatos hatáskört 

javasoljuk a polgármesterre átruházni. 

 

Az önkormányzati segély elnevezésében változik, megnevezése 2015. március 1. napjától: 

rendkívüli települési támogatás elnevezésre  

A fő szabályozás nem változik, a helyi rendeletben egy évvel ezelőtt kidolgozásra került az 

önkormányzati segély feltételrendszere, melyen az elmúlt egy év tapasztalatai alapján nem 
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kívánunk változtatni. 2014. évben 46 darab önkormányzati segély megállapítására került sor, 

összesen 323.300 Ft pénzbeli  és 30 mázsa tűzifajuttatás formájában.  

Rendkívüli települési támogatásként kerül szabályozásra a rendeletben az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén nyújtott települési támogatás. 

Az  Szt.-ből kikerül minden egyéb feltétel, tehát az önkormányzat teljesen szabad kezet kap e 

támogatási forma jogosultsági feltételeinek kialakításában is. Az elmúlt év tapasztalatai 

alapján azonban nem javaslom a jogosultsági feltételek megváltoztatását. 

 A települési támogatás jogosultsági feltételrendszerét is teljesen szabadon alakíthatja ki az 

önkormányzat, a jogszabály egyetlen egy feltételt ír elő: „a havi rendszerességgel nyújtott 

települési támogatás – ide nem értve az lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére adható támogatást – havi összegét úgy kell szabályozni, hogy 

az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”  

Négy jogcímet határoz meg a törvényalkotó az önkormányzatok számára, melyek közül a 

helyi igények, a helyi problémák alapján az önkormányzat határozza meg azt a támogatási 

formát, amelyet biztosítani kíván. A lakásfenntartási támogatást továbbvinni javasoljuk a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatás bevezetésével.  

A településen jelenleg 56  család vagy egyedülálló személy veszi igénybe a lakásfenntartási 

támogatást, nagy az igény rá, nagy segítséget jelent számukra elsősorban a közüzemi 

szolgáltatók felé utalt természetbeni támogatás formájában nyújtott ellátás. A jogosultsági 

kört nem szűkítenénk, megtartanánk a lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott 71.250.-

Ft/hó/fogyasztási egység jövedelemhatárt, a támogatás havi összegének meghatározására 

vonatkozó szabályokat is. 

A Szt. kimondja, hogy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési 

támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A 

támogatást továbbra is a közüzemi szolgáltatók felé kívánjuk utalni, így a megállapított 

támogatás cél szerinti felhasználása biztosított. A helyi rendelet felülvizsgálatával 

párhuzamosan megkeressük a közüzemi szolgáltatókat, írásban jelezve azt, hogy továbbra is 

természetbeni támogatásként kívánja biztosítani önkormányzatunk a támogatást, kérjük az 

együttműködésüket. 

 A méltányossági közgyógyellátást- jelenleg 1 fő részére állapítottuk meg ezen ellátási 

formát-  továbbvinni javasoljuk gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 

bevezetésével. A támogatás  összegére vonatkozó szabályokat szintén a korábbi  szabályozást 

fenntartva , maximum egy évre a felmerülő gyógyszerkiadás összegének függvényében 

állapítanánk meg. 

A támogatásnál a jogosultsági kör, a gyógyszerkiadás  a jelenlegi méltányossági 

közgyógyellátás feltételeihez igazodna azzal, hogy a támogatás havi összege a rendszeresen 

jelentkező gyógyszerköltség lenne, de annak maximális összegét 12.000 Ft / hó /fő összegben 

javasoljuk megállapítani. 

 A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy 

részére nyújtható támogatást is javaslom bevezetni. E támogatásforma veszi át a 

méltányossági ápolási díj funkcióját. Mivel a méltányossági ápolási díj bár nem volt 

kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk azt bevezette, jelenleg 1 fő részesül ilyen 

típusú ellátásban. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását 

végző személy szociális támogatása fontos közérdek, ezért annak érdekében, hogy ezen 

tevékenységet végző személyek részére  2015. március 1-ét követően is biztosítható legyen a 

18. év feletti hozzátartozója ápolása miatt biztosított ellátotti forma, szükséges a 18. életévet 

betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére 

nyújtható támogatás bevezetése. 

 Nem javasoljuk az önkormányzat számára a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére települési támogatás bevezetését az alábbiak miatt: mivel az 
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adósságcsökkentési támogatás nem volt kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk 

nem vezette be.  

Összegezve azt javasoljuk az Képviselő-testületnek, hogy települési támogatás keretében a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást, a 18. életévet 

betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére 

nyújtható támogatást és  gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást 

biztosítsa önkormányzatunk.  

A Szt. a települési támogatás feltételrendszerének meghatározásán kívül hatályon kívül kell 

helyezni a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást  

A helyi rendelet normaszövegén átvezetésre kerülő módosítás olyan nagymértékű, hogy új 

rendelet megalkotása válik szükségessé.  

 

A rendelet tervezet pénzügyi, költségvetési forrásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a 

képviselő-testületet: 

  

Településünkön 2014. évben 58 család  részesült lakásfenntartási támogatásban 2.119.600.-Ft 

összegben. Mivel a bevezetendő támogatás a jogosultsági feltételeket megtartja ezért 

nagyságrendileg ilyen összegű forrásigényre van szükség 2015. évben, azzal, hogy 2015 

évben 2015. március 1. napjától 10 hónapra kell biztosítani a támogatást. Méltányossági 

közgyógyellátásban 2014. évben 1 fő részesült ellátásban, e támogatásnak a maximális 

összeggel számolva 120 e Ft lenne 2015. évre a forrás igénye. (10 hónapra számolva), 

Méltányossági ápolási díjban 1 fő részesült 2014. évben, e támogatás összegével számolva 

283.200 Ft lenne a forrás igénye ( 10 hónapra számolva)  

2014. évben önkormányzati segélyre Önkormányzatunk összesen 323.300 Ft –ot és 30 mázsa 

tűzifajuttatást fordított. 

 Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetésben a helyi szociális feladatok ellátására összesen: 

5.402.000 Ft  támogatásban részesül, mely fenti számok ismeretében megfelelő fedezetet 

biztosít a rendelet tervezetben szereplő támogatások biztosítására.  

  

Amennyiben kérdés merül fel, nagyon szívesen válaszolok rá. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Az ápolási díjjal kapcsolatban kérdezi, hogy a változást követően kapott támogatás 

beleszámít-e majd, úgy, ahogy a korábbi ápolási díj, a szolgálati időbe? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az Szt. folyamatban lévő módosítása, valamint a kormányrendelet-tervezet szerint a 18. 

életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy 

részére megállapított települési támogatás – ideértve a Szt. 2015. február 28-án hatályos 43/B. 

§-a alapján 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított, és 2015. március 1-

jétől települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díjat is – a társadalombiztosítási 

tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati 

rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át (a költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80%-a 2015. évben: 23.600 Ft). Amennyiben az önkormányzat 

továbbra is biztosítani szeretné a 2015. február 28-án méltányossági ápolási díjban részesülő 

jogosultak számára az ápolási díjhoz egyéb jogszabályok alapján kapcsolódó 
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társadalombiztosítási jogosultságok (nyugdíjra jogosító szolgálati idő, egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság) igénybevételének lehetőségét, a települési támogatás e 

jogcímen történő szabályozása során e rendelkezést is figyelembe kell vennie. 2015. március 

1-jét követő időszakra tekintettel méltányossági ápolási díjra való jogosultságot nem lehet 

megállapítani. A folyamatban lévő ügyekben a méltányossági ápolási díjat a február 28- ig 

terjedő időszakra kell megállapítani, március 1-jétől pedig települési támogatás állapítható 

meg e jogcímre tekintettel. Amennyiben a települési önkormányzat rendeletében szabályozza 

a települési támogatás méltányossági ápolási díj helyébe lépő formáját, úgy a 2015. február 

28-án méltányossági ápolási díjban részesülők vonatkozásában átmeneti szabályt alkothat, 

amelyben kimondhatja, hogy azok a személyek, akik 2015. február 28-ig méltányossági 

ápolási díjra voltak jogosultak, 2015. március 1-jétől a települési támogatás e jogcímen 

nyújtott formájában részesülnek.  Éppen azért, hogy a társadalombiztosítási jogosultságok a a 

18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy 

részére megállapított települési támogatás esetén is megmaradjon, javasoljuk a rendelet 

tervezetben a fenti rendelkezéseknek megfelelő szabályozás elfogadását. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen jegyző asszony. 

Lényeges, hogy szem előtt kell tartani, hogy ezeknek a törvényi változásoknak a forintosított 

kiadásait,  ha megnézzük, látható, hogy jelenleg szerencsések vagyunk, hiszen egy jelentős 

mértékű ellátást fogunk kapni. 

A másik, hogy nem szoktattuk rá az embereket, hogy minden pénzügyi problémával hozzánk 

jöjjenek, hogy mi azt megoldjuk. Mi célzottan azoknak az embereknek, akikről ténylegesen 

tudjuk, hogy problémájuk van, segítettünk, 5000-10.000,-Ft-tal, tehát nem volt olyan kiugró 

összeg. 

Ahogy a jegyző asszony is felvázolta, vannak ezek a lehetőségek, és ezekkel élni is kell, mert 

nem szabad az emberek alól kihúzni azt a fajta támogatást, amit egyrészt már megszoktak, 

másrészt meg ezzel segítünk nekik, meg kell akadályozni, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, 

hogy kikössék például a gázt, mert annak a visszaköttetése már majdnem a lehetetlen 

kategóriába tartozik náluk. 

Ehhez nekik továbbra is be kell bizonyítani, hogy mennyit keresnek, mennyi az egy főre jutó 

jövedelmük, és ezeket felülvizsgálva hat havonta megnézzük, hogy jogosultak-e, változott-e 

valami. 

Lényeg, hogy nem fogjuk az emberek alól kihúzni ezt a segítséget, mankót, hogy ezzel 

rosszabb helyzetbe kerüljenek. 

Látva, hogy megvannak erre a forrásaink,és hogy tudunk ilyen segítséget adni, továbbra sem 

fogom azt mondani, hogy mindenki jöjjön segélyért, hanem célzottan azok jöjjenek, akiknek 

ténylegesen szüksége van rá. 

Azt mondom, hogy ez így ebben a formában nem fog sérülni, sem a lakosság részére, az 

ellátottság szempontjából, sem az önkormányzat részén, mert a költségvetést remélhetőleg 

tudni fogjuk tartani. 

Így meg csak oda jutunk, hogy ez nekünk nem kerül pénzbe, ami nagyon jó dolog. 

Annyit tennék hozzá, hogy ahova kell és amennyit kell, adunk, de ehhez fontos, hogy a 

rászorultság kellően legyen alátámasztva. 

Zárszóként csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet ez a hat havonkénti felülvizsgálat egy-

két embert kiszór ebből a körből, lehet, hogy többen lesznek a támogatottak. Nem lehet tudni 

a mai gazdaság mellett, hogy kinek hogyan alakulnak a kereseti viszonyai. Azok akik a 

feltételeknek megfelelnek, azok a támogatást megfogják kapni. 
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Azt hiszem, hogyha a 2015.-ös év is úgy működik majd, mint az előző, nagyobb problémáink 

nem lesznek. 

 

Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 

napirendi ponthoz? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi támogatásokról valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet- tervezetet fogadja el.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról 

valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet  elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

 

Hantos    Községi Önkormányzat  

 

Képviselő-testületének 

 

2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

  rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

      

      

(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására 
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7. napirend 

Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadása 
 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot és annak mellékletét 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ebben a napirendi pontban az én szabadságolási ütemtervemhez érkeztünk, és szeretnék is 

rögtön érintettségemet jelezni. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Én is jelezném érintettségemet. 

 

Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke: 

 

Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettség miatt a 

polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischerné Koncz 

Katalin települési képviselőt  a szavazásból ne zárja ki 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a polgármester 2015. évi 

szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési 

képviselőt személyes érintettség miatt  a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az érintettség jelzésével kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával 

négy igen szavazattal ,  

egy tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő  kizárásról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

 

a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischerné 

Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettség miatt  a szavazásból nem zárja 

ki. 
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Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke: 

 

Javaslom, hogy Fischer József polgármestert személyes érintettség miatt a polgármester 2015. 

évi szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési 

képviselőt  a szavazásból ne zárja ki 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a polgármester 2015. évi 

szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischer József polgármestert 

személyes érintettség miatt a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az érintettség jelzésével kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával 

négy igen szavazattal ,  

egy tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

8/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő  kizárásról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

 

a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadása című ügyben Fischer 

József polgármestert személyes érintettség miatt  a szavazásból nem zárja ki. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

A törvénynek való megfelelőség érdekében a szabadságom tervezését  így  le kell írni, és ezt 

így a testület elé kellett hozni. 

Ez nincs kőbe vésve, módosítható. 

 

Ígérem, hogyha itt leszek a faluban és éppen a szabadságomat töltöm, és valami van, be fogok 

jönni, és meg fogom csinálni. Egyéb esetben megfogom kérni az alpolgármester urat, hogy 

helyettesítsen. 

 

Jegyzőasszony van kiegészíteni valója? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Igen, köszönöm. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. 

fejezetét, ami „A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
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különös rendelkezéseket” szabályozza, az Országgyűlés a 2014. évi LXXXV törvénnyel 

alkotta meg. A módosítás 2014. december 12. napján lépett hatályba. A Kttv. 225/C. § (1) (4) 

bekezdés a főállású polgármester szabadságának ütemezéséről az alábbiak szerint 

rendelkezik: „A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület 

minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.                      

A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.                          

A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő- testületet a következő ülésen 

tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, 

rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett 

előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett 

nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett 

szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 

számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a 

következő év március 31- ig kell igénybe venni vagy kiadni.”   

Főállású polgármesterként  25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg a 

polgármester urat,  melynek kiadásáról gondoskodni kell. Az előterjesztés mellékleteként 

havonkénti bontásban – kisatírozva a tervezett szabadságnapjait- a polgármester úr csatolta a 

2015. szabadságolási ütemtervét. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Egyébként bejöhet a hivatalba a szabadsága alatt? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Bejönni természetesen bejöhet, de a szabadsága alatt alapvetően nem dogozhat, tehát nem 

írhat alá, nem vállalhat kötelezettségeket, hacsak nincs olyan rendkívüli élethelyzet, 

polgárvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzet, amelyek miatt szabadságát meg kell 

szakítania. a polgármester szabadsága idejére  az alpolgármester úrnak kell átvennie a 

polgármesteri teendők ellátását. 

 

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 polgármester 2015. évi szabadságolási 

ütemterve elfogadásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki polgármester 2015. évi szabadságolási ütemterve elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

9/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a  „Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása’ című 

előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete   

Fischer József  főállású polgármester 2015. évi összesen 39 nap szabadságát ütemezését – 

jelen határozat 1. mellékletében részletezetten - az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 2015. április7-től- 10-ig    4  nap 

 2015. május 4.    1  nap 

 2015. június 22-től-30-ig  7 nap 

 2015. július 2-től-6-ig  3  nap 

 2015. augusztus 11-től-19-ig  7  nap 

 2015. augusztus 26-tól- 28-ig 3  nap 

 2015. október19-tól-22-ig  4  nap 

 2015. november25-től-27-ig  3  nap 

 2015. december 21-től-31-ig  7  nap 

 

Összesen: 39 nap 

 

Határidő: azonnal, és folyamatos  

 

Felelős: Fischer  József  polgármester,  

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 8.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

8. napirend 

Döntés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot és mellékleteit  

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm Horváthné Varjas Krisztina vezető óvónőnek, hogy itt maradt, mivel a következő 

két napirendi pontban ő is érdekelt. 

A beiratkozások időpontjáról kell döntenünk.. Sok éve így működik , ekkor szoktak lenni a 

beiratkozások. 

Átadom a szót a vezető óvónőnek, hogy elmondhassa az ezzel kapcsolatos információkat. 

 

Horváthné Varjas Krisztina óvodavezető: 

 

A beiratkozás május első két hetében szokott lenni. Az idei évben nem kötöttem ki, hogy az 

egyik nap délelőtt, a másik nap délután jöhetnek, hiszen úgyis egész nap jönnek és én is  8-16 

óráig ott vagyok. 

30 nappal előbb kell kiírni, hogy mikor van a beiratkozás. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Hantos  Községi Önkormányzatnak, mint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde fenntartója,  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban  Nkt.) 49.§ (1) és  83.§ (2) bekezdés b) pontja  továbbá a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a alapján  

döntenie kell  az óvodába jelentkezés módjáról és meg kell határozza az adott nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát.  

 

A  20/2013.(VIII.31.) számú  EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése  kimondja, hogy az óvodai 

beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 

közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 

fenntartásában működő óvoda honlapján. 

 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

-  a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,  

- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

-  a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,  

- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, 

- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-ém hatályba lépő 

rendelkezései alapján a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig  a harmadik 

életévévét betölti ,a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 1-től) legalább 4 órában óvodai 

foglalkozáson kell részt vennie. Ezen kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. 

szeptember 1. előtt születtek és még  nem járnak óvodába. 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves 

korától,  annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor ötödik életévét betölti, az óvodába 

járási kötelezettségét  családi napköziben is teljesítheti , abban az esetben, ha a családi 
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napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógusi munkakör 

betöltéséhez előírt szakképesítéssel és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés 

országos alapprogramjában foglalt követelményeknek. 

Az óvodai kötelezettség 2015. szeptember 1-től hatályos szabályait ábrákkal illusztrálva az 

előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 

idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 

annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 

nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző 

óvoda vezetőjét is. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött 

nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi 

körzetében van. 

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata 

alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további 

nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az 

óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2) 

bekezdés szerint megszűnt. 

 

A 2015/2016. nevelési évben a beiratkozások javasolt időpontja a Hantosi Gesztenyés Kert  

Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében: 

 

2015. május 12. ( kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig 

 

2015. május 14. ( csütörtök)  8.00 órától – 16.00 óráig 

 

Az óvodai beiratkozás időpontja a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- 

Bölcsőde vezetőjével egyeztetésre került. 

 

Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát. 

 

Önkormányzatunk 2013. nyarán többcélú köznevelési intézményként hozta létre a Hantosi 

Gesztenyés Kert  Óvoda és egységes Óvoda- Bölcsőde intézményt. A létrehozott köznevelési 

intézményünk egyik csoportja egységes óvodai-bölcsődei csoportként működik, így ebbe a 

csoportba 5 fő 2. életévet betöltött gyermek is felvehető. 
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A  2014. októberében végzett statisztikai adatok alapján a jelenlegi kettő csoport- melyből egy 

30 fős óvodai csoport és egy 20 fős egységes óvodai bölcsődei csoport- illetve maximális 

férőhely elegendő valamennyi jelentkező gyermek felvételére.  

 

A jelenlegi létszámokat ismerve a 2015/2016. tanévben a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 

Egységes Óvoda- Bölcsőde köznevelési intézményben indítható csoportok számát kettő 

csoportban, egy óvodai és egy egységes óvodai-bölcsődei csoportban javasoljuk továbbra is 

megállapítani. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

A bölcsődei csoportban is van hely? 

 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Igen van. 

Sajnálatos módon tavaly 46-an voltunk, de az idén csak 40-en lettünk, tehát fogyó tendenciát 

mutatnak a dolgok. 

Még szeretném hozzátenni, hogy  a 3 éves kortól történő kötelező óvodáztatás, nem fog 

drasztikus létszám növekedéssel járni, ugyanis aki a 3. életévét betöltötte minden gyermek 

bent van, és a bölcsődének köszönhetően a 2. életévüket betöltöttek is bent vannak az 

óvodában, tehát nálunk nem kell, és az adottságokhoz mérten nem is lehet bővíteni. 

A korábbi bővítést pontosan ezért hajtottuk végre gondolva  jövőre is, illetve, hogy a 

létszámot tudjuk növelni. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Úgy látja, hogy1-2 évre ez a létszám elegendő? 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Igen. Sőt szerintem nem is lesz teljesen kihasználva. 

Az alapító okiratban 50 fő van, de nem mehetünk el, csak 47 főig, mert az egyik csoportszoba 

nagysága nem enged többet. A 47 főből pedig, 40-en vannak most, így 7 hely még van. 

Tavaly nem volt ilyen jó a helyzet mert akkor csak 1 helyünk volt. Nagyon sokan mentek el 

most iskolába, és SNI-s gyerekek is mentek el most iskolába, akik többnek számítottak. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az engedélyezett maximális gyereklétszám a két csoportban összesen  50 fő, mely létszám 

számított gyermeklétszám. A csoportszobák alapterülete  és az óvodai csoportban a 2 m 
2
, az 

egységes óvodai-bölcsődei csoportban 3 m 
2 

/ fő biztosítandó minimális csoportszoba terület 

miatt ugyanakkor  47 tényleges gyermeknél többet az intézménybe nem lehet felvenni. 

 

A gyermeklétszám alakulását figyelve nem valószínű, hogy annak növekedése csoportszoba 

bővítéseket, és csoportszám emeléseket tesz majd indokolttá. 
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Azért is döntött 2013.-ban úgy az akkori képviselő-testület, hogy egységes óvoda-

bölcsődeként hozza létre az új intézményt, hogy az igénybevevők létszámát, körét bővítse. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy mind a négy bölcsődés helyünk ki van használva, 

tehát indokot volt a bölcsődei csoport megnyitása, és a tavalyi évben is mind a négy helyet 

kihasználtuk. 

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

5 fő bölcsődei  hely van az intézményben. 

 

Horváthné Varjas Krisztina óvodavezető: 

 

Igen, de mivel az a csoportszoba kisebb, ezért azt a létszámot is lejjebb kellett venni. 

A bölcsődei csoportban minden gyermeknél 3 m2 van előírva. 

A másik csoportba 30 gyermek járhat, ebbe pedig 17. Az óvodai csoportot 30 főig lehet 

bővíteni, tehát 25 fő és plusz 5, ez így 30 fő. A bölcsődei csoportban pedig a 20 helyett amit 

engednek 17 a négyzetméterek arányában is. Ha ez 17, akkor abból 4 a bölcsődés, tehát 

arányosan próbáltam elosztani. 

A szülők, pedig nagyon örülnek, hogy vissza tudtak menni dolgozni. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ez volt a célunk. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Nincs is akkor több igény bölcsődei helyre? 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Szeretnénk, ha lenne, de egyelőre nincs. 

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy meghívjam a képviselő-testület tagjait az 

óvodába, hogy bármikor, ha arra járnak jöjjenek be és az újításokat tekintsék meg. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönjük a meghívást. 

Elhangzott, hogy van ez a bizonyos létszámkeret, amelyet kihasználhatunk, de ha látnánk 

amikor ültetjük a kis csemete fákat, hogy hány gyermek született az adott évben, akkor ha 

odáig jutnának a dolgok, már vannak tervek, hogy mit tudnánk kitalálni, akár az óvoda egy 

szobával való bővítését, hozzáépítését. Ha nagyon szükséges lenne, akkor akár a nyugdíjas 

klubhoz is hozzá nyúlnánk. Tehát nem lenne akadály, hogyha olyan mértékű gyermekáldás 

lenne. 
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Most jelenleg kihasználjuk az adott lehetőséget. A dolgozók kihozták a maximumot, 

vigyáznak rá, dekorálják, óvják.  

Azt mondom, hogy oda bármikor, bárki bemehet, megnézheti, mert szép. 

 

 

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 a 2015/2016-os nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

szóló határozati javaslatot  fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Döntés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló határozati 

javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

10/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Döntés a 2015/2016-os  nevelési évben indítható óvodai   csoportok számáról, valamint a  

beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

 

 

Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztésében „Döntés a 2015/2016-os  nevelési évben indítható óvodai   csoportok 

számáról, valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról” című előterjesztést  

és az  ügyben az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A 2015/2016. nevelési évre a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsődében  az óvodai beiratkozás időpontját 

 

2015. május 12. ( kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig 
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2015. május 14. ( csütörtök)  8.00 órától – 16.00 óráig 

 

határozza meg azzal, hogy a beiratkozásra a fenti időpontokban a Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében (2434 Hantos, 

Köztársaság tér 1.) kerül sor. 

 

Határidő: 2015. május 14. 

Felelős: a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Vezetője 

 

2.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy a 

Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébe  a 2015/2016-os 

nevelési évben összesen  1 óvodai és egy egységes óvoda-bölcsőde csoport  

indítható. 

 

3) Felkéri a polgármestert,  hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót a 

helyben szokásos módon – Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- 

Bölcsőde , honlap, - tegye közzé. 

 

Határidő: 2015. március  15. 

Felelős : Fischer József polgármester 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

9. napirend 

 

Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi 

nyitvatartási rendjéről 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot , az intézményvezető 

kérelmét és mellékletét áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Megmondom őszintén, hogy volt itt egy kis vita, érdekütköztetés ezzel kapcsolatban, melynek 

eredményeként jött létre az a kis táblázat amit kiküldtünk mindenkinek. 

Itt is vannak törvények, amelyeket be kell tartani. 220 napot nyitva kell tartani,  ez alá nem 

lehet menni, mert akkor az már sérti a törvényt. 

Kértem az intézményvezető asszonyt, hogy inkább pluszban legyenek akár több nappal is, 

mint hogy mínuszba menjünk át. Természetesen azt is kell nézni, hogy neki kötelessége 

kiadni a szabadságokat, illetve mi is csak akkor tudunk ott balesetmentesen, biztonságosan 

felújítást végezni, amikor ott nincsenek gyerekek. Ez a bizonyos nyári leállási időszak az, 

amikor meg fog valósulni. Ezen kívül azt is szem előtt kell tartani, hogy karácsony és 

szilveszter között, amikor nincs iskola, akkor a főzőkonyhánkat megéri-e kinyitni 2-3 

gyermekért, ha a szülők otthon vannak. 
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Mindent egybevetve úgy kell összeállítani ezt a nyitvatartási időt, amikor az intézmény 

fogadja a gyerekeket, hogy megfeleljünk a törvénynek is, de figyeljünk arra is, hogy a 

dolgozók is megkapják a szabadságukat, tehát mindenki jól járjon. 

Tehát akkor az utolsó verzió szerint az óvoda június 27-el zár és szeptember 1-én nyit, és 

decemberben a karácsonyi időszakban pedig látható, hogy hogyan lesz nyitva az óvoda. 

 

Átadom a szót Horváthné Varjas Krisztina vezető óvónőnek, hogy ha van valami további 

kiegészíteni valója, azt mondja el nekünk. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Február 20-áig kellett értesíteni a szülőket a zárva tartásról 

 

Gálné Papp Erika jegyző- 

 

Az  intézményvezetőnek az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig kell 

értesíteni, tájékoztatni kell  a szülőket a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) 

bekezdése értelmében. 

 

A napközi otthonos óvodák éves nyitva tartási idejének figyelembe kell venni a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. mely 220 ellátotti nappal 

számol  a gyermekétkeztetés finanszírozásánál. Ebből következően legalább ennyi napot 

nyitva kell lennie az óvodának ahhoz, hogy a normatívára való jogosultságunk megvalósuljon. 

2015. évben 254 munkanap van. Az intézmény által tervezett nyári zárva tartási időtartam 26 

munkanapot, téli zárva tartása pedig 7 munkanapot  érint, összesen 33 munkanapot ( 221 

munkanap marad)  így az intézmény nyári zárva tartásán túl  további időszakban folyamatos 

nyitva tartás mellett tudjuk a normatívára való jogosultság biztosításához szükséges 220 

ellátotti napot biztosítani.   

A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetője írásban 

arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Bölcsőde 

nyári zárva tartását 2015. július 27-tól 2015. augusztus 31 közötti időszakra , a téli zárva 

tartását pedig 2015. december 21- 2015. december 31. közötti időszakra tervezik, melyről a 

szülőket írásban 2015. január 21-én tartott szülői értekezleten, majd 2015. február 10-én 

értesítette. 

Az intézmény nyári zárva tartási idejére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény előírása alapján a folyamatos gyermekek napközbeni ellátását a beíratott gyermekek 

szülei írásos nyilatkozatai szerint egy szülő sem igényli. 

Az intézményvezetőjével történő egyeztetés után az intézmény nyári zárva tartása alatt 

elvégezhető lesz a nyári karbantartás, fertőtlenítés, nagytakarítás is. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen a jegyzőasszony pontosítását, kiegészítését. 

 

Kérdezem Horváthné Varjas Krisztina vezető óvónőt van-e  kiegészíteni valója? 
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Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Szerintem ha ezt a képviselő-testület megszavazza, akkor ennek a plusz egy hétnek a szülők 

nagyon fognak örülni. Reméljük, hogy azon a plusz egy héten is lesz gyermek az óvodában. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Nos igen. Ahány munkahely annyiféleképpen vannak a szabadságolások. Vannak ahol 

többhetes leállások vannak, de mindig van olyan akinek nehézséget okoz a gyermek 

elhelyezése a nagyszülő, vagy nagyobb testvér hiánya miatt, így nem tudja hova tenni a 

gyereket. Erre én azt mondtam, hogy ezt a plusz egy hetet még meg lehet oldani. Remélem, 

hogy ez az egy hét a gyermek és a szülő javát is szolgálja, remélhetőleg majd a jövő igazol, és 

lesz gyermek az óvodában. 

Ezáltal lesz még egy plusz napunk is, ami egy esetleges mindenkit érintő képzésnél 

felhasználható. 

A karácsony, illetve év vége pedig a korábbi éveknek megfelelően lett alakítva. 

Ezzel a mostani nyitva tartással szerintem a lehető legjobbat hoztuk ki a mi kis 

településünkből. De majd ha már lement ez az év meglátjuk, hogy mi hogyan alakult. 

 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

A napi nyitva tartás hogyan van? 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Az reggel  6.30 órától délután 16.30óráig, így összesen tíz órát vagyunk nyitva. Erre a 

bölcsődei rész miatt van szükség. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Továbbá  nekünk a buszokhoz is kell igazodni. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Ritka, hogy valakit fél hétre hoznak, és csak este fél ötkor visznek haza, de volt rá példa, 

viszont nem szerencsés, hogy ha a gyerek tíz órát ott van. 

Általában akit később hoznak azt később is viszik haza, tehát próbálkoznak a szülők, csak 

sajnos nem mindig jön össze. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 

Ahogy beszélgettünk is róla kérem, hogy ezt ne kiszúrásnak vegyék az óvodai dolgozók, de 

van egy törvény, amelyben 220 ellátotti nap van. Változnak a dolgok, van ami újdonság, de 

majd megszokják a szülők, ha normális keretek között meg van beszélve  a szülőkkel, 

márpedig vannak olyan viszonyban, hogy meg tudják beszélni. 
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Lényeg, hogy legyenek felvilágosítva, tudjanak mindenről. 

 

Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője: 

 

Rendben persze, úgy lesz, ahogy ezt megbeszéltük. 

Csak az a baj, hogyha a zárva tartással baja van, azt  a szülő nekem nem mondja meg. Csak a 

hátam mögött mondja. A választási lehetőség ott volt, hiszen senki nem kötelezte arra, hogy 

írja alá a papírt, akkor így került volna kiküldésre, és akkor kerestünk volna megoldást, hogy 

nyitva legyünk, vagy hogy hova vigyük. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ahogy a jegyző asszony is mondja, van ez a törvény, amelyben 220 ellátotti nap van, mi ettől 

nem tudunk eltérni. 

Ön tudja, hogy kinek mennyi szabadságot kell kiadni, amikor kevesebb gyerek van, ha van 

megoldható, ki kell adni. Biztos vagyok benne, hogy meg tudják majd oldani. 

 

 

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 a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 

Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi nyitvatartási rendjéről szóló határozati javaslatot  

fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

2015. évi nyitvatartási rendjéről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

11/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Döntés a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi 

nyitvatartási rendjéről 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a „Döntés a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

2015. évi nyitvatartási rendjéről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést 

hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő  Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartását  

 

2015. július 27-től - 2015.augusztus 31-ig tartó időszakra,  

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő  Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi téli zárva tartását  

 

2015. december 21-től - 2015.december  31-ig tartó időszakra elfogadja. 

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

intézményvezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fischer József polgármester 

 
 

 

Horváthné Varjas Krisztina óvodavezető 18.45. perckor elhagyta a helyiséget. 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására 

 

10. napirend 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti 

lakás bérbeadásáról 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai a kérelmet , a határozati javaslatot a mellékleteivel 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Itt a nagy szolgálati lakásról beszélünk. Amikor Ponnert Péter a körzeti megbízottunk lett 

nagyon örültem neki, most is örülök, lakjon is itt ameddig szeretne, de a bérleti szerződésbe 
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tettünk egy olyan féket, hogy minden év végén felülvizsgáljuk, mert bármikor közbejöhet 

valami, akár az, hogy már nem Hantos település megbízottja lesz. A rendeletünkben, pedig 

benne van, hogy annak, aki a szolgálati lakásban lakik, kötődnie kell valamilyen szinten 

Hantos településhez. Ezt a lakást nem azért adjuk ki tehát, hogy valamiféle átmeneti szállás 

legyen, vagy, hogy abból nagy bevételünk legyen, hanem a dolgozóknak vagy, mint az ő 

esetében, mint körzeti megbízottnak, ezt a szállást tudjuk biztosítani. Ő továbbra is szeretné 

az eddigi feltételekkel igénybe venni. Amit neki teljesítenie kellett azt teljesítette, tehát azt 

mondom, hogy az idei év végégig kapja meg ismét az itt lakás lehetőségét. Ha szabad azt 

mondani, mióta ő itt van, valamennyire javult a közbiztonság. Ha már nem volt szolgálatban, 

de volt valami probléma bátran fordulhattam hozzá, és ha kellett adott személyt igazoltatott is.  

Jó nekünk, hogy itt van helyben, és ha mi tudjuk segíteni azt, hogy itt maradjon, akkor 

továbbra is adjuk ki neki változatlan feltételekkel. 

 

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, Hunyadi utca 34. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló határozati javaslatot  

fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 

34. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

12/2015. (II.23.) számú határozata 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti lakás 

bérbeadásáról  

 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. 

szám alatti lakás bérbeadásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 



58 

 

I. 

 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel bérbe adja a Hantos  

Hunyadi utca 34. szám alatti 100 m
2
 alapterületű összkomfortos bérlakást  Ponnert  Péter  

rendőr őrmester, Hantos körzeti megbízott  (a továbbiakban: bérlő) 2014. július 1-től 2014. 

december 31-ig fennálló  bérleti jogviszonyt meghosszabbítja és Ponnert  Péter  rendőr 

őrmester, Hantos körzeti megbízott  (a továbbiakban: bérlő) 2015. január 1.-től határozott időre, 

2015. december 31-ig terjedő  időtartamra.  

 

1.) A lakás a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt, 2015. január 1-én  

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérlő részére rendelkezésre állt. 

 

2.) A polgármester (a továbbiakban: bérbeadó)a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését a bérleti szerződés időtartama alatt  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 – összhangban Hantos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló többször 

módosított 2/2008.( II.15.) önkormányzati rendeletében előírtakkal  -170,- Ft/m
2
/hó, azaz 

17.000,- Ft/hó összegben határozza meg, melyet a bérlőnek minden hó 10. napjáig egy 

összegben kell megfizetni.  

 

 

6.) A Képviselő-testület a garázshoz tartozó  garázs  bérleti díját összhangban Hantos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 17./ 2011. (II.14.) számú határozatával havi 1200-Ft-

ban határozza meg, melyet a bérlőnek minden hó 10. napjáig egy összegben kell megfizetni.  

 

 

7.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek érdekében köteles a 

mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére átíratni.  

 

 

8.) A bérlő a lakásba a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Lt.)   21. § (2) 

bekezdésében meghatározott személyeken kívül más személyt csak a bérlőtársak és a 

képviselő-testület írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.  

 

 

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 a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor másik lakás bérbeadására, illetőleg 

pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.  
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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. 

 

1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. 

szám alatti lakás bérleti szerződés tervezetét, mely jelen határozat 1. melléklete – 

változtatás nélkül jóváhagyja. 

 

2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. 

szám alatti lakáshoz tartozó garázs helyiségbérletéről szóló szerződés tervezetét, mely 

jelen határozat 2. melléklete változtatás nélkül elfogadja. 

 

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: 2015. február 28.. 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

11. napirend 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 

üzlethelyiség bérbeadásáról 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai a kérelmet és mellékletét a határozati javaslatot és mellékletét 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ez az üzlethelyiség, - ami bérbeadásáról szól ez a napirend- amelynél mi már megszoktuk, 

hogy a fodrász helyisége volt. 

Jelentkezett egy hölgy Sárbogárd- Pusztaegresről, hogy kivenné a helyiséget kozmetikai 

szalon céljából.. 

Ez a helyiség elég régóta üresen állt, ami egyik szempontból sem jó. Az a szolgáltatás amit 

kíván folytatni, eddig nem volt a településen, nekünk viszont így egy kis bevétel keletkezik. 
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Ebből nem fogunk meggazdagodni, hiszen ahogy határozati javaslatból  is látható a bérleti díj 

5.000,-Ft/ hó. A hölgy,  ahogy elmondta nem napi szinten fog idejárni, hanem csak heti 

kétszer-háromszor. Úgy gondoltam, hogy az idei évre egy ilyen összegért adjuk bérbe, és 

utána majd meglátjuk, hogy neki is bejön-e a várt bevétel. Nekünk vesztenivalónk nincs, mert 

vagy üresen áll a helyiség, vagy jön be belőle egy kis bevétel. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Mindenképpen emeli a község színvonalát azzal a szolgáltatással, amit ő idehoz. 

Viszont miért az édesanyja kéri a bérbeadást? Ez egy érdekes dolog. Ő vállalkozó, viszont 

teljesen más a tevékenységi köre, mint amire a helyiséget használná és amit a  lánya fog 

végezni. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Igaz, erre mi is felhívtuk a figyelmet. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Éppen ezért hívtam fel a kozmetikus hölgy és a kérelmező édesanyja figyelmét arra, hogy a 

bérbe venni kívánt üzlethelyiségben az általa tervezett tevékenységet csak megfelelő 

engedélyek ( vállalkozói igazolvány, bejelentési kötelezettség teljesítése, stb.) birtokában, 

megfelelő képesítés esetén, a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítése birtokában kezdheti 

meg. 

 

Az egyéni vállalkozó egyébként foglalkoztathat alkalmazottat, családtagot és tanulót is,  

minden esetben a vonatkozó előírások betartása mellett, Ha egyéni vállalkozásunk célja olyan 

tevékenység végzése, melyet jogszabály képesítéshez kötött tevékenységként határoz meg, 

úgy az csak az előírt képesítés birtokában végezhető. A szabály úgy szól, hogy a vállalkozás 

működtetőjének a vállalkozásban tevékenyen részt kell vennie. Azonban nem köteles a 

vállalkozásban a képesítéshez kötött tevékenységet végezni, így nem szükséges, hogy a 

képesítéssel rendelkezzen. Lényeg, hogy a vállalkozás működésében aktívan vegyen részt. 

Lehet ő a vállalkozás szervezője, irányítója, vagy végezhet a vállalkozáshoz tartozó bármilyen 

tevékenységet. A képesítési követelménynek eleget tehet úgy is, hogy határozatlan idejű 

munkaszerződéssel foglalkoztat a vállalkozási tevékenységhez szükséges képesítéssel 

rendelkező szakembert, jelen esetben a lányát. De az a minimum, hogy akkor a vállalkozási 

tevékenységei között szerepelteti a kozmetikai tevékenységet illetve azokat a 

tevékenységeket, melyeket, még végezni kíván. 

 

A vállalkozó több helyszínen, több telephelyet is működtethet, többféle tevékenységet 

foglalva a vállalkozásba, de természetesen ez az említett kötelezettség a vállalkozás 

valamennyi telephelyére és valamennyi tevékenységre érvényes. Nem működhet egyéni 

vállalkozás a vállalkozó aktív részvétele nélkül például csak alkalmazotti körrel. A 

vállalkozási tevékenységből eredő kötelezettségekért minden esetben maga a vállalkozó a 

felelős, mégpedig a teljes vagyonával. Ez a felelősség akkor is az egyéni vállalkozót terheli, 

ha a képesítéssel nem ő maga rendelkezik. 2010. január 01-től elég, ha a 2009. évi CXV 

törvény rendelkezéseinek megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységet csak bejelentik, a 

képesítést sem kell igazolni, azonban a vállalkozói igazolványt a hatóság az egyéni vállalkozó 

kérésére ma is kiállítja. A képesítést pedig ellenőrzéskor kell igazolni. A vállalkozói 

igazolványban a változás a papíralapú ügyintézésnek megfelelően személyesen esetleg postai 
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úton történhet. Ha már megkezdett vállalkozás során kíván engedély,- vagy bejelentés köteles 

tevékenységet folytatni az egyéni vállalkozó, úgy az engedély iránti kérelem, vagy a 

bejelentés a kötelezettség teljesítését is jelenti. Az engedélyező, vagy a bejelentést fogadó a 

nyilvántartási határozatát jelzi a hatóságnak is. A kérelem visszautasítása csak jogszabály 

megsértése esetén lehetséges a 2009. CXV. törvény 14. § (1-4) bekezdés alapján. Az 

üzlethelyiség kialakításánál építésügyi szakhatósággal kell egyeztetni.  A tevékenység 

megkezdése előtt a Kormányhivatal Népegészségügyi Szervétő  szakvéleményt kell kérni, 

hogy a helység alkalmas-e az adott munkavégzésre.  Be kell szerezni a felhasznált 

anyagokhoz kapcsolódó „Biztonsági adatlapokat” és a veszélyes anyagok használatáról 

bejelentést kell tenni a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének.  A 

tűzoltó készüléket a Tűzoltósággal felül kell vizsgáltatni.  Az egyéni vállalkozó székhelyét, 

szolgáltató és nyílt árusítású üzletét, cégtáblával köteles ellátni. Az üzleti elnevezésről az erről 

szóló jogszabályok betartásával kell gondoskodni  A szépségipari szolgáltatóegységekben 

gyakran történik a kezelés eredményét szinten tartó termékek forgalmazása. 2009. január 01.-

től csak az un. üzletköteles termékek forgalmazása esetén szükséges működési engedélyt 

kérni. (Pl. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények 

forgalmazása is ebbe a körbe tartozik, így csak működési engedély birtokában lehetséges az 

ilyen vagy ezekből készült anyagok forgalmazása) Más tevékenységhez működési engedélyt 

kérni nem kell, de a forgalmazási szándékot/tevékenységet be kell jelenteni a jegyzőnek. A 

szépségipari szakmák szempontjából a higiéniás, egészségvédelmi, ivóvíz minőségi, 

hulladékkezelési, közegészségügyi, valamint a kémiai biztonságra irányuló jogszabályok 

betartásával foglalkozó Kormányhivatal Népegészségügyi Szerv is végez ellenőrzéseket. 

 

Felhívtam tehát a hölgy és a kérelmező édesanya figyelmét arra, hogy megfelelő engedélyek , 

bejelentési kötelezettség nem teljesítése illetve a kérelmező vállalkozási tevékenységi körének 

bővítése nélkül a tervezett kozmetikai tevékenységet nem folytathatja, ez jogszerűtlen 

működést jelent, ami komoly bírságokat von maga után. 

 

A kérelemből egyébként az derül ki, hogy a kérelmező kívánja a helyiséget bérbe venni , és 

majd leánya fogja a kozmetikusi tevékenységet végezni, de hogy alkalmazottként vagy más 

formában az a kérelemből nem megállapítható. 

 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Formálisan nagyon nem jó ez így. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Nem, de jogilag sincs rendben. Ha a kérelmező nem bővíti a vállalkozási tevékenységét a 

kozmetikával, nem tesz eleget a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek,  akkor kozmetikát 

nem  fog tudni működtetni ebbe  az üzlethelyiségbe. 

 

A tevékenysége megkezdése előtt- ahogy azt korábban említettem- a Hivatalba minimum 

bejelentési kötelezettségét meg kell tennie Megkértem az ilyen ügyekkel foglalkozó 

kolleganőt, hogy a kérelmezőt részletesen tájékoztassa kötelezettségeiről, amit Ő meg is tett. 

 

Ha a részletes felvilágosítás ellenére jogszerűtlenül folytatja a tevékenységét, akkor nemcsak 

a jegyzői hatóságtól, hanem a Kormányhivatal Népegészségügyi Szervétől, a 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől , de a NAV-tól is komoly bírságra számíthat. 



62 

 

 

 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Ezt egyszerűen le tudjuk redukálni, mert nem egy évre kötünk vele szerződést, hanem 

rövidebb időre, és kiderül, hogy mit és hogyan akar csinálni. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Ez az egész az ő felelőssége, hogy mit csinál. 

 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Persze. Kiveszi kozmetikai tevékenység céljából, de a bérlő köteles gondoskodni fodrászi 

szolgáltatásról, de a főtevékenysége használtruha, lábbeli kereskedelem. 

Mi lesz itt? Zsibvásár? 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ebben van igazság.  

Az utolsó beszélgetés szerint a kozmetikus végzettségű hölgynek a vállalkozói igazolványát 

azért nem éri meg kiváltani, mert pár nap munkavégzés után is  olyan nagymértékű adót 

kellene fizetnie, ami miatt ez nem éri meg. Ezért csak március hónapban szeretné elindítani Ő 

a vállalkozóiját ,addig az édesanyja vállalkozásban csinálja a kozmetikusi munkát,   addigra 

előkészíti az üzlethelyiséget, hírverést csinál neki. 

Ebben neki van bukási lehetősége, hogyha kap egy ellenőrzést, és akkor az neki fog sokba 

kerülni. 

 

De beletehetjük a szerződésbe, hogy mindenféle szükséges papírral rendelkeznie kell a 

bérlőnek. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Azt mindenképpen javaslom belevenni. 

 

Nem tudom, hogyan van a fizetésről a megállapodás? Utólag, vagy előre? Kaució van? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Az eddig kötött bérleti szerződésekben kauciót nem kötöttünk ki, de nincs annak akadálya, 

hogy ezt a bérleti szerződésbe – ha a képviselő-testület úgy dönt – kikötésre kerüljön kaució 

is. A bérleti díjat a bérleti szerződés tervezete szerint havi egyenlő részletekben kell 

megfizetni, minden hónap 25-ig. 

 

A helyiségek bérbe adására a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény előírásait kell alkalmazni, 

amely lehetővé teszi bérleti szerződés esetén kaució kikötését. 
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Fischer József polgármester: 

 

Számunkra ő annyira nem megfogható, hiszen nem ismerjük, nem idevalósi. Ellentétben a 

fodrásszal akit ismertünk, tudtuk róla, hogy tenni fogja a dolgát és minden papírja rendben is 

volt. Erről a hölgyről, akit egyébként a korábbi fodrász ajánlott, mert ő ismerte a munkáját, 

nem tudunk szinte semmit. Neki a vendégköre kiterjed Hantosra, Nagylókra, Sárosdra. Ez az 

a vendégkör, akit ő meg tud célozni, át tud ide hozni.  

Ő már előre gondolkozva mondta, hogy majd szoláriumot szeretne, stb. Tehát vannak 

elképzelései, de hogy mi fog ebből megvalósulni azt nem lehet tudni. 

Ebben nekünk olyan nagy bukási lehetőség nincsen 

Dönthetünk arról, hogy beletesszük a szerződésbe, hogy mindenféle szükséges papírral 

rendelkeznie kell. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A jogszerű működés feltételeit az általa végezni kívánt tevékenység tekintetében  

mindenképpen biztosítani kell a kérelmezőnek. 

 

 Megfelelő lesz az, ha a bérleti szerződés tervezet 5. pontja helyett az alábbi pont kerül az 

elfogadott bérleti szerződésbe: „ 5./ A bérlő kötelessége és felelőssége, hogy  a helyiségben 

végezni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezzen és a jogszerű 

működés feltételit biztosítsa.” 

 

Fischer József polgármester: 

 

Az időtartamon is változtathatunk, hogy csak fél évre adjuk ki neki. 

Én nem azt mondom, hogy nekünk őt most két kézzel meg kell ragadni és itt kell tartani, a 

lakosság nyerhet vagy veszíthet vele. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Mindenképpen célszerű lenne, jó lenne a szolgáltatás. 

Csak engem is visszatartott maga a kérelem, hogy az édesanyja adta be. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Ha dolgozni akar, hadd dolgozzon. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

A szerződési feltételekbe tegyük bele, hogy biztosítsa, hogy meglegyen az összes szükséges 

papírja. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Jó. Ezáltal mi is védve leszünk, hogy úgy adtuk ki neki a helyiséget, hogy tudott róla, hogy 

milyen papírokkal kell rendelkeznie. 
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Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Ezzel mi nem korlátozzuk, de ha nagyon akarja, akkor beszerzi ezeket a papírokat. 

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Kaució kikötése kerüljön-e bele a bérleti szerződésbe? Azért kérdezem, mert felmerült 

kérdésként ennek a lehetősége is. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Ekkora összegnél nem szükséges. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Azt még el kell mondani, hogy a korábbi bérlő, annak költségét, amit ő oda beépítetett, és 

számlákkal igazolta is, azt ő „lelakta”.  

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Erre viszont csak akkor van mód és lehetőség, ha a bérlő által tervezett felújításokat, 

bővítéseket, fejlesztéseket a bérbeadó képviselő-testület előzetesen jóváhagyja és dönt a 

bérleti díjba történő beszámításáról is. 

 

Fischer József polgármester: 

 

A kozmetikus hölgy kérte például, hogy amikor az E-on munkatársai vizsgálták a 

közvilágítást, hogy nézzék meg az ő kérését is, hogy mi az a technikai feltétel amivel a 

szolárium, vagyis 3* 16 A, 380V oda bekerülhessen. Erről készítsenek kalkulációt, és adják 

oda neki, hogy mennyibe fog kerülni. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

De mielőtt ő az üzlethelyiségben ezt a fejlesztést végrehajtja  kérelmet kell beadnia a 

képviselő-testülethez, A képviselő-testület mint bérbeadó tulajdonos engedélye nélkül a 

bérleménybe fejlesztéseket , átalakításokat nem tehet. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Ez az egész egyelőre csak arról szólt, hogy tudja, hogy ez a beruházás mennyibe kerül. Nem 

elrémiszteni akarom, csak azt, hogy lássa tisztán az egészet, hogy nem úgy van, hogy ő csak 

azt a szoláriumot beállítja a sarokba, hanem ennek vannak költségei, amelyet ő fizet. 

Javasolnám, hogy akkor a szerződést azzal a kiegészítéssel, hogy a szükséges papírokkal 

rendelkeznie kell, fogadjuk el. 
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Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Egyébként van olyan kötelezettség is, hogy akkor is kell fizetnie a bérleti díjat, ha nem 

használja a helyiséget? 

 

Fischer József polgármester: 

 

Természetesen, akkor is kell fizetnie,  ha nincsen bevétele. 

Itt a szerződésbe azért van, február 1. mert ő már csinosítgatja a helyiséget, megkapta a 

kulcsot, és a nyitás március 1. napjával van. 

 

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 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról” szóló határozati 

javaslatot- a bérleti szerződés 5. pontjának alábbi módosításával , miszerint „  5./ A bérlő 

kötelessége és felelőssége, hogy  a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezzen és a jogszerű működés feltételit biztosítsa.”  fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 

3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló határozati javaslatot- a bérleti 

szerződés 5. pontjának alábbi módosításával , miszerint „  5./ A bérlő kötelessége és 

felelőssége, hogy  a helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezzen és a jogszerű működés feltételit biztosítsa.” elfogadja, az 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

13/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 

üzlethelyiség bérbeadásáról 

 

Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a " Döntés az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról " 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

 

1. Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 2434 

Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt található üzlethelyiséget 2015.február 1től 

határozott  időre 2015. december 31-ig  havi 5000 Ft azaz ötezer forint bérleti 

díj ellenében  kozmetika üzlet működtetése céljából bérbe adja  

 

Zsoldos Istvánné ( Született: Ács Erzsébet Pusztaegres, 1948.12.17. adószáma: 

65864919127 nyilvántartási száma: 28656482 ) 

 

7018 Sárbogárd, - Pusztaegres, Hatvani út 7.szám alatti lakos  egyéni vállalkozó részére. 

 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  jelen határozat 1. pontjában körülírt  

bérleti  szerződés tervezetet – mely jelen határozat melléklete-  5. pontjának alábbi 

módosításával , miszerint „  5./ A bérlő kötelessége és felelőssége, hogy  a helyiségben 

végezni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezzen és a jogszerű 

működés feltételit biztosítsa.”  jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Zsoldos Istvánné ( 

Született: Ács Erzsébet Pusztaegres, 1948.12.17. adószáma: 65864919127 nyilvántartási 

száma: 28656482 )7018 Sárbogárd, - Pusztaegres, Hatvani út 7.szám alatti lakos  egyéni 

vállalkozóval a bérleti szerződést írja alá, a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Fischer József polgármester 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 12.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

12. napirend 

 

Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság 

tér 3. szám alatti ingatlanra- Iskola- ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai a kérelmet, az előterjesztést , a határozati javaslatot 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 



67 

 

Fischer József polgármester: 

 

Itt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy  kéréssel fordult hozzánk. 

Mi 2012. december végén az iskolánkat átadtuk nekik, és onnantól fogva ők felelősek a díjak 

fizetéséért. 

A jogi referensük elmondta, hogy akkor nem került bejegyzésre a Földhivatalnál a 

vagyonkezelői jog. Ő azt mondta, hogy most jött egy ilyen törvényi rendelkezés, ami alapján 

be kell jegyeztetni, de szerintem ezt már akkor kellett volna megtenniük. 

Lényeg, hogy a vagyonkezelői jogot bejegyezhessék és rákerülhessen a tulajdoni lapra, 

nekünk ehhez hozzákell járulni. 

 

De át is adom a szót  a jegyzőasszonynak. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Dunaújvárosi Tanárkerülete 2015. 

február 16-án érkezett levelében felhívta a figyelmünket arra, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban Nkt.)  2015. január 1-én hatályba lépő 

jogszabály-módosítása szerint, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 76.§ 

(5) bekezdés a) pontja alapján a KLIK-et az iskola épülete tekintetében ingyenes 

vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat nem 

működteti. 

 

Fent jelzett e-mail-jében, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi- kérte, hogy mint az 

ingatlan-tulajdonosa Hantos Község Önkormányzatának képviselője a bejegyzéshez 

szükséges tulajdonosi hozzájárulásról való döntést a soron következő képviselő-testületi 

ülésen a polgármester úr terjessze elő és a képviselő-testület  döntéséről a Dunaújvárosi 

Tankerületet tájékoztassa. 

 

Mint ismeretes a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 

fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Így a Hantoson 

működő Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskoláját is a KLIK működteti. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

Önkormányzatunk  tulajdonában levő,  az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő 

eszközöket, felszereléseket –, így az, 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található ( 

hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan a.) alrészlete- általános iskola) ingatlan 

is, -   a KLIK Dunaújvárosi Tankerületével kötött vagyonkezelési szerződésben a 
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vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait rendezve-   a KIK ingyenes 

vagyonkezelésébe kerül.  

Minderről a KLIK Dunaújvárosi Tankerületével  a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. 

december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötöttünk, amelyben meghatározták a KIK 

ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét is. 

 

Az Nkt. 76. § (1) bekezdése alapján a mi iskolánk esetén működtetői feladatokat is ellátó 

KLIK , mint működtető ( továbbiakban : Működtető)  köteles ellátni minden olyan feladatot, 

amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon 

és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 

ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az 

ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 

egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az 

állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek 

nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a 

működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 

vagyonvédelméről.  

 

Az Nkt. 76. § (3) bekezdése alapján a  működtető feladata a köznevelési közfeladat-

ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a 

nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények 

működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások 

megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá 

a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint 

szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a 

tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. 

 

Az Nkt. 76. §  (5) bekezdés a) pontja  alapján a KLIK, mint állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 

önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami 

intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési 

intézményt települési önkormányzat nem működteti,  

mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről 

történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

Az Nkt. 76.§ (6) bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ ingyenes 

vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési 

intézményt működteti és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A 

bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem 

veszélyezteti, ha nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben 

meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

Az Nkt. 76/A. §  -a
 
alapján a KLIK együttműködik a települési önkormányzattal a helyi 

közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a 

használatában vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát 

tanítási időn kívül és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott 

feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül külön megállapodás alapján biztosítja a 

tulajdonos települési önkormányzat számára. 
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Az Nkt. 76. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő 

tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 

 

Az Nkt. 74.§. (5) bekezdése alapján   a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési 

önkormányzat vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti 

szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 

az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. Fő szabály 

szerint tehát a 3000 fő alatti települések esetén az önkormányzat összes illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséről való gondoskodás szintén az állam feladata lesz. 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 24-én tartott ülésén a 

102/2012.(X.24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Nkt.  74§. (5) bekezdésében 

foglalt lehetősséggel nem él, így az illetékességi területén , saját tulajdonában lévő az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, 

Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája  feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodás 2013. január 1-

től  állami feladat marad.      

 

Fenti határozatával  a képviselő-testület tudomásul vette, hogy az Állami 

Intézményfenntartó Központ által  fenntartott köznevelési feladatainak ellátását 

szolgáló települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami 

intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a 

köznevelési feladat ellátása az adott ingatlanban nem szűnik meg és az erről szóló 

vagyonkezelési szerződést a jóváhagyó 4/2013. (I.14.) számú határozat alapján a KLIK-

kel 2013. január 15-én aláírta. 

 

Mindezek alapján a polgármester úr javaslata az, hogy  a KLIK Dunaújvárosi Tankerülete 

kérésének tegyünk eleget és erősítsük meg a 102/ 2012.(X.24.) számú határozatunkat illetve a  

KLIK-kel kötendő vagyonkezelési szerződést jóváhagyó 4/2013. (I.14.) számú határozatunkat 

és az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt ( hantosi 

ingatlan-nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan a.) alrészletén található  iskola épülete 

tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javára történő ingyenes 

vagyonkezelői jog ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzéséhez adjuk meg a tulajdonosi 

hozzájárulásunkat. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen, így kerek a napirendi pont. 

Amit tudni kell, hogy nem adjuk át az iskolát, az a miénk, ez csak arról szól, hogy nekik ezt a 

jogot a földhivatalnál be kell jegyeztetni, amit lehet, hogy már be kellett volna rég jegyeztetni. 

Ezt a hiányt fogják most pótolni. Egyébként nem változik semmi. 

Azért azt fontos kiemelni, hogy ez nem a mi hiányosságunk, hanem az övék. Nyilván ott is 

emberek dolgoznak, hiányosság előfordulhat. Nagy volt a fluktuáció a Dunaújvárosi 

Tankerületnél, és lehetséges, hogy emiatt nem történt meg minden bejegyzés időben és 

kifutottak a határidőből. 
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Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Elképzelhető, hogy nem mi vagyunk az elsők és az utolsók sem ennek kapcsán. 

 

 

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 Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat 

tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatti ingatlanra- Iskola- 

ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséről szóló határozati javaslatot  fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a „Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő 2434 

Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatti ingatlanra- Iskola- ingyenes vagyonkezelői jog 

bejegyzéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

14/2015. (II.23.) számú határozata 

 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatti ingatlanon 

található  Iskola épületére ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez történő tulajdonosi 

hozzájárulásról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a „az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám 

alatti ingatlanon Iskola épületére ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez történő tulajdonosi 

hozzájárulásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

- megerősítve a 4/2013. (I.14.) számú határozatával jóváhagyott a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. képviseli: Gulyás 

Erzsébet Dunaújvárosi  tankerületi igazgató, adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41, 
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Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000, ÁHT azonosítója: 

335262, statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) 2013. január 15-én aláírt vagyonkezelési 

szerződésben foglaltakat- 

 

továbbá  tudomásul véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (5) a) pontja  

alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, az általa fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó 

vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jogát,  

 

tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy  

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézményi feladatellátását szolgáló 2434 

Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt ( hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan 

a.) alrészletén ) található  iskola épülete tekintetében  

 

- mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről 

történő ellátása 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt ( hantosi ingatlan-

nyilvántartásban 50/2 hrsz-ú ingatlan a.) alrészletén ) található  iskola épületében meg nem 

szűnik-  

 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ( Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41 képviseli: Tóth Géza Dunaújvárosi Tankerületi 

Igazgató) javára  ingatlan- nyilvántartásban ingyenes vagyonkezelői jog bejegyzéséhez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéséről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatóját értesítse, az ügyben a 

szükséges intézkedést megtegye. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

 

13. napirend 

 

Tulajdonosi hozzájárulás Simon Szántóföld KFT részére székhelyhasználathoz és 

cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

 

A képviselő-testület tagjai a kérelmet, a cégkivonatot,  a határozati javaslatot 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Így, hogy Simon Szántóföld KFT névvel, lehet, hogy még nem is találkozott a képviselő-

testület. Ők azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy a mellettünk lévő irodában, amelyben 

már hosszú évek óta tevékenykednek, szeretnének egy új Kft-t létrehozni ugyanazzal a 
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csapattal, tehát nincs létszámbővítés. Ennek a bejegyzéséhez van szükség a tulajdonosi 

hozzájárulásunkra. 

Szerintem ahhoz, hogy megtegyék a jogi lépéseket, ennek nincs akadálya. A jó kapcsolatot, 

amely eddig is megvolt szeretném megtartani. Ők oda már sok mindent beruháztak, ami 

nekünk is jó.  Én előzetesen aláírtam a hozzájáruló nyilatkozatot, javaslom, hogy ezt a kérést 

teljesítsük. 

 

Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 

napirendi ponthoz? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A polgármester úrnak már jeleztem, hogy a korábbi székhelyhasználat és bejegyzés 

engedélyezésekhez, hozzájárulásokhoz  hasonlóan , ebben az esetben  a képviselő-testületnek 

kellett volna előbb döntést hoznia és csak ezt követően, a képviselő-testületi döntés 

birtokában írhatta volna alá a székhelyhasználati illetve bejegyzési engedélyt.  

   

Fischer József polgármester: 

 

Az elkövetkezőkben így fogok tenni. 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 „Simon Szántóföld KFT  részére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt található iroda  

székhelyhasználatához és cégnyilvántartásba történő  bejegyzéséhez való tulajdonosi 

hozzájárulásról” szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki „a Simon Szántóföld KFT  részére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt található iroda  székhelyhasználatához és 

cégnyilvántartásba történő  bejegyzéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról” szóló 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

15/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Simon Szántóföld KFT  részére az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, 

Nagylóki út 3. szám alatt található iroda  székhelyhasználatához és cégnyilvántartásba 

történő  bejegyzéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

Simon Szántóföld KFT  (képviseli: Simon Károly és Simon László ügyvezetők, 

cégjegyzék száma: 07-09-007626, adószáma: 25139794-2-07, közösségi adószáma: 

Hu25139794, statisztikai számjele: 25139794-0111-113-07 , ) kérelmére hozzájárul 

ahhoz, hogy  : 

 

 

Simon Szántóföld KFT  (képviseli: Simon Károly és Simon László ügyvezetők, 

cégjegyzék száma: 07-09-007626, adószáma: 25139794-2-07, közösségi adószáma: 

Hu25139794, statisztikai számjele: 25139794-0111-113-07 ,) 

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő : 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatti irodát székhelyként  használja,  illetve a 

cégnyilvántartásba székhelyként bejegyeztesse. 

 

Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  döntéséről a Simon Szántóföld Kft-ét  

értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Fischer  József polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14.) napirendi pont tárgyalására 

 

 

14. napirend 

 

Döntés civil szervezetek 2014. évben kapott támogatásai elszámolásainak elfogadásáról 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot, annak mellékleteit –

elszámolásokat, számlákat- áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

A civil szervezetek, akiket támogattunk elszámoltak a kapott támogatással, benyújtották 

azokat a papírokat, számlákat, amikkel igazolják, hogy mire költötték az adott támogatást. 

A legnagyobb a civil szervezetink közül a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület a 

tánctanár foglalkoztatására 1.080.000,-Ft támogatást,  továbbá a Nyugdíjas Klubunk, az 

óvodai és iskolai Szülői Munka Közösség, valamint a Népdalkör,  részére nyújtott támogatást 

tavaly a képviselő-testület.  Az idén vélhetőleg az újonnan alakult Polgárőrség is fog 
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támogatást kérni.  De most itt egyelőre a tavalyi évi támogatások elszámolások elfogadásáról 

van szó. 

Mindenki láthatja, hogy ki mire költött. Én azt mondom, hogy eddig is jól működtek, nem 

költöttek felesleges dolgokra, és a falu javát is szolgálták ezek a szervezetek. 

 

Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden támogatott szervezet elszámolásának 

elfogadásáról külön- külön kell dönteni a képviselő-testületnek,   

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm.  

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 Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület 

részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

16/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott 

támogatás elszámolásáról. 

 

 

A Képviselő-testület Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület   

részére 23/2014. (IV.14.) számú határozatával jóváhagyott 374-

2/2014.  számú támogatási szerződés  alapján 2014. évben nyújtott 

támogatás elszámolására benyújtott számlákkal alátámasztott 

pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi Faluvédő és 

Kulturális Egyesület vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2015. március 15. 

 

Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Népdalkör részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi Népdalkör részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

17/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Hantosi  Népdalkör    részére  nyújtott támogatás elszámolásáról. 

 

A Képviselő-testület Hantosi Népdalkör   részére 24/2014. (IV.14.) 

számú határozatával jóváhagyott 393-2/2014.  számú támogatási 

szerződés  alapján 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására 
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benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  

beszámolóját  elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi Népdalkör 

vezetőjét  értesítse.   

Határidő: 2015. március 15. 

 

Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

Fischer József polgármester: 

 

A következő az iskola Szülői Munkaközössége. Nekik 60.000,-Ft-os támogatásuk volt. Fel 

sem használták az egészet így a visszafizetés is megtörtént már. 

 

Volt már korábban is példa rá, hogy más civil szervezet, a Népdalkör nem tudott elszámolni 

és vissza kellett fizetnie a kapott támogatást. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Hantosi 

Tagintézménye Szülői Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi Petőfi Sándor Általános Iskola Hantosi Tagintézménye Szülői 

Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

18/2015. (II.23.) számú határozata 

 

 

Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  Szülői 

Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról. 

 

A Képviselő-testület Petőfi Sándor Általános Iskola Hantosi 

Tagintézménye Szülői Munkaközössége   részére 25/2014.(IV.14.) 

számú határozatával jóváhagyott 372-2/2014.  számú támogatási 

szerződés  alapján 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására 

benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  

beszámolóját  elfogadja. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Petőfi Sándor 

Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye Szülői Munkaközössége 

vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2015. március 15. 

Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

A következő az óvoda Szülői Munkaközössége, nekik 40.000,-Ft-os támogatásuk volt. 

Ők az Állatkertben voltak a támogatásból és  el tudtak számolni. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  Szülői 

Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

19/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  

Szülői Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról. 

 

A Képviselő-testület Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde  Szülői Munkaközössége    részére 26/2014. (IV.14.) 

számú határozatával jóváhagyott 395-2/2014.  számú támogatási 

szerződés  alapján 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására 

benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  

beszámolóját  elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi Gesztenyés 

Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközössége 

vezetőjét értesítse.   



78 

 

 

Határidő: 2015. március 15. 

Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

Fischer József polgármester: 

 

Végül, de nem utolsó sorban itt van még a Nyugdíjas Klub, amelyre mindig számíthatunk. 

Velük is volt egy kis probléma az elszámolásnál tavalyelőtt, de idén el tudtak számolni a 

kapott 30.000,-FT-os támogatással. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi  Nyugdíjasklub   részére  nyújtott 

támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Hantosi  Nyugdíjasklub   részére  nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

20/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Hantosi  Nyugdíjasklub   részére  nyújtott támogatás 

elszámolásáról. 

 

A Képviselő-testület Hantosi Nyugdíjasklub részére 27/2014. (IV.14.) 

számú határozatával jóváhagyott 394-2/2015.  számú támogatási 

szerződés  alapján 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására 

benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  

beszámolóját  elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 

Nyugdíjasklub vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: 2015. március 15. 

Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15.) napirendi pont tárgyalására 
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15. napirend 

 

Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére 

pályázat kiírása 2015. évre 

 

Előadó: Fischer József polgármester 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot, mellékleteit 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Nekem ez az egész pályázat kiírás újdonság. Ennek van egy határideje, de eddig úgy volt, 

hogy a  költségvetésnél megszavaztuk a támogatásokat. Nekem ez teljesen új. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

És csak civil szervezet nyújthat be pályázatot, tehát nem pályázhat egyik  Szülői 

Munkaközösség, a Nyugdíjas Klub, a Népdalkör, csak egyedül  a Faluvédő- és Kulturális 

Egyesület amely pályázat. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A tavalyi év végén elfogadta képviselő-testület az államháztartáson kívüli források átadásáról, 

átvételéről szóló önkormányzati rendeletét, amely alapján most  a 2015. évi civil szervezetek 

támogatására kiírandó pályázati felhívásról kell döntenie a képviselő-testületnek. 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének előbb említett 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 alapján került sor a 2015. évre a helyi civil szervezetek 

részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére  kiírt pályázati felhívás 

tervezetének összeállítására, ez tartalmazza a határozati javaslat is. 

 

Én körülbelül három éve mindig elmondom a polgármester úrnak, hogy támogatást az 

Önkormányzat csak  az átlátható és bejegyzett civil szervezetek részére nyújthat. Az 

önkormányzat által nyújtott támogatás közpénz, a támogatás nyújtása esetén  államháztartáson 
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kívüli forrásjuttatásról van szó, melyet mint említettem szigorú szabályok szerint  bejegyzett, 

átlátható  civil szervezetek részére lehet biztosítani. 

Ezért   is javasoltam már korábban is – legalább három éve- a polgármester úrnak, hogy a 

nem bejegyzett civil szervezetnek minősülő csoportok tagozódjanak be egy bejegyzett civil 

szervezet alá , legyenek annak csoportjai és ez a bejegyzett szervezet pályázatában 

csoportokra lebontva jelölje meg támogatási igényét. a másik lehetőség, hogy ezek a 

csoportok bejegyzett, civil szervezetekké válnak és ezt követően nyújtanak be önkormányzati 

támogatás iránti kérelmet. 

 

Mindkettő megoldás megfelel a jogszabályi előírásoknak, az önkormányzati rendeletünknek. 

 

Valóban úgy van- ahogy a képviselő asszony is említette, - hogy jelenleg Hantos településen 

csak egy bejegyzett civil szervezet , a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület működik, 

egy civil szervezet a Polgárőrség pedig bejegyzés alatt áll.  

 

Egyébként az elmúlt évek során sem kapták meg a támogatott szervezetek a költségvetés 

elfogadását követően automatikusan  az önkormányzati támogatást. A költségvetési 

rendeletekbe már 2004. év óta csak egy keretösszeget hagy jóvá a képviselő-testület, mely 

keretösszeg erejéig a szervezetek által benyújtott támogatási kérelem alapján, a képviselő-

testület azzal kapcsolatba hozott döntését és a támogatási szerződés aláírását követően 

folyósítottuk részükre a megítélt támogatást, melyről minden ében számlákkal igazolható 

módon el is kellett számolniuk- Ez utóbbit is a képviselő-testület fogadta el. A 2014. évben 

folyósított támogatások elszámolásával kapcsolatban épp az előző napirendi pontban döntött a 

képviselő-testület- 

 

A határozati javaslatban szereplő 2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és 

rendezvényi támogatások elnyerésére   kiírt pályázati felhívásban feltüntetett beadási, 

elbírálási és folyósítási határidőket is lehet egyébként módosítani annak érdekében, ezalatt 

hogy esetleg a Polgárőrség is bejegyzésre kerüljön és pályázhasson. 

 

 

Bár igaz, hogy még a pályázati kiírás  tárgyalását megelőzően a Hantosi Faluvédő- és 

Kulturális Egyesület már benyújtott támogatás iránti kérelmet, a Bokréta néptánccsoport  

tánctanárának díjazása fedezetéhez kérnének támogatást. Ezért szerepelnek viszonylag rövid 

határidők a 2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások 

elnyerésére  kiírandó pályázat tervezetében. A határidő hosszabbítása az Ő esetükben csúszást 

fog eredményezni. 

 

Természetesen a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelmét is csak akkor tudja a 

képviselő-testület elbírálni, ha a megjelenő 2015. évre a helyi civil szervezetek részére 

működési és rendezvényi támogatások elnyerésére  pályázati felhívásra, az ott 

meghatározottak szerint nyújtják be. erről a kolleganő kérésemre tájékoztatta az egyesületet.. 

 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm szépen. 
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Még véletlenül sem szeretném megbántani a jelenleg bejegyzett civil szervezetünket, de 

mindannyian tudjuk, hogy egy kicsit nehézkesen dolgoznak, nehézkesen működnek 

különböző háttérdolgok végett. 

Eddig azok a „szervezetek” akik kaptak támogatást, mindig gyorsan, flottul működtek, mert 

tudták mire kell költeni. 

Én most nem attól félek, hogy ha mi ezt az 1.530.000,-Ft-ot egy összegben odaadjuk a 

Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesületnek, hogy ők azt nem adnák oda az adott 

csoportoknak, ha azok betagozódnak az Egyesület alá. 

 

Az 1.530.000,-Ft,pedig úgy állna össze, hogy a Népdalkörnek 200.000,-Ft, a Nyugdíjas 

Klubnak 30.000,-Ft, a két  Szülői Munkaközösségnek 60.000-60.000,-Ft, hogy egyenlők 

legyenek, plusz bejönne a megalakuló Polgárőrségnek a 100.000,-Ft, és Faluvédő- és 

Kulturális Egyesületnek 1.080.000,-Ft.  

Viszont nekik körülbelül én egy éve nem hallottam, hogy lett volna gyűlésük, költségvetésről 

nem hallottam, hogy terveznének. Segíteni persze amiben tudnak,  segítenek, de szerintem 

arról, hogy ez az egész rajtuk keresztül folyna, nem is tudnak, és ezek a csoportok, akik eddig 

nem rajtuk keresztül kapták a pénzt, nem tudom beakarnának-e tagozódni az egyesület alá. 

Nem tudom ezzel mit indítanánk el.  

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Erről már többször beszéltünk,  a jogszabályokat, így az önkormányzat rendeletét is  be kell 

tartani és ez alapján az Önkormányzat csak átlátható, szabályszerűen működő , bejegyzett 

civil szervezetek részére nyújthat támogatást, ezen nincs mit vitatkozni. Azt, hogy a 

támogatásra igényt tartó szervezetek, hogyan teremtik meg annak a feltételét, hogy 

pályázhassanak önkormányzati támogatásra, bejegyeztetik magukat civil szervezetként vagy 

már működő civil szervezeten belüli csoportként működnek vagy más módon tesznek eleget a 

pályázati feltételeknek maguk dönthetik el, nem a képviselő-testületnek kell erről dönteni. 

 

A polgármester úr által  az egyes  szervezetekhez, csoportokhoz  szinte eldöntött támogatási 

összegként felsorolt összegek,  csak akkor válnak azzá, ha az érintett csoport vagy szervezet  a 

2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére  

kiírandó pályázati feltéteket teljesíti, pályázatot nyújt be és a benyújtott pályázat alapján a 

képviselő-testület odaítéli részére a támogatást. 

 

Éppen ezért szerencsésebb lenne úgy fogalmazni, hogy valószínűleg ezen csoportok, 

szervezetek  ennyi önkormányzati támogatásra tartanának igényt.  

 

Én értem a polgármester úr által elmondottakat, de  gyakorlati tapasztalat az, hogyha a civil 

szervezet a támogatási pályázatát úgy nyújtja be, hogy abba megjelöli, melyik csoportja 

részére, milyen célú és mekkora összegű  támogatásra pályázik, és a képviselő-testület a 

döntésében illetve a támogatási szerződésben is célokra, csoportokra lebontva ítéli meg a 

támogatást, a csoportok működésében ez nem okoz fennakadást. 

 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Mi van akkor ha a Népdalkört nem a Faluvédő Egyesület alá tagozódik, hanem a Kultúrház 

Művészeti csoportja lenne? 
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Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Ez is megoldás lehet, bár ebben az esetben sem nyújthat be pályázatot a csoport, a 

működéshez szükséges  forrás az Önkormányzat közművelődési feladataira, a Kultúrház 

működtetésére tervezett kiadások között jelenik majd  meg és a forrás felhasználásáról az 

Önkormányzat dönt. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Így is mi támogatjuk őket. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Ez így van, de ekkor nem önkormányzati támogatást kap a csoport és az általa benyújtott 

pályázatban megfogalmazott célokon belüli felhasználásáról sem a csoport dönt. Ebben az 

esetben nem a  2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi 

támogatások elnyerésére kiírt és benyújtott  pályázat alapján kap támogatást a Népdalkör, 

hanem a Képviselő-testület a csoport működéséhez szükséges forrás összegével meg kell 

emelje a közművelődési szakfeladatra tervezett összeget. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Akkor csak az lenne a jó, hogy most kiírjuk a pályázatot, és az az egy bejegyzett civil 

szervezet legalább pályázhatna. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A polgármester úr  azt  említette az előbb, hogy a megalakult Polgárőrség  bejegyzése is 

folyamatban van. Ha a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időn belül megtörténik a 

bejegyzésük, és az egyéb feltételeknek megfelelnek,  akár ők is pályázhatnak. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Most akkor még azon kellene elgondolkodni, hogy a Szülői Munkaközösségek és a többiek 

hogyan fognak kapni támogatást. Mivel akkor most tőlük egy tollvonással elvettük a 

támogatást. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Látva a Faluvédő- és Kulturális Egyesület működését, attól félek, hogy ha odaadjuk ezt az 

1,530.000,-Ft-ot az Egyesületnek, amibe betagozódtak a szervezetek, attól félek, hogyha arról 

kell dönteni, például hogy a Nyugdíjas Klubnak kell x összeg, akkor ott a Faluvédő -és 

Kulturális Egyesület minden tagjának a beleegyezése kikérése hosszadalmas, nehézkes lesz. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Én úgy tudom, hogy tervben volt egy Hantosért Egyesület elnevezésű civil szervezet 

megalakulása és bejegyeztetése.  Akár  ennek a civil szervezetnek is lehetne  csoportja a 

Népdalkör vagy a Nyugdíjasklub, ha megtörtént a cégbírósági bejegyeztetése az 

Egyesületnek.  Úgy tudom , hogy az iskolában egy Alapítványt hoztak létre, nem tudom azt 

bejegyezték-e, de ha igen akkor a Szülői Munkaközösségek  ezen Alapítványba 

tagózódhatnának.  

 

Fischer József polgármester: 

 

Sajnos csak  terv maradt, a Hantosért Egyesület nem került bejegyeztetésre és az iskolai 

alapítvány sem.. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Igen , sajnos csak  terv maradt a Hantosért Egyesület létrehozása és bejegyeztetése. 

 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Én úgy gondolom, hogyha a polgármester úr által jelzett aggályok miatt nem kívánnak a nem 

bejegyzett, de támogatást kérni kívánó csoportok a meglévő egyesületbe , akkor a támogatás 

iránt csak akkor nyújthatnak be igényt, ha maguk válnak bejegyzett civil szervezetté. 

 

Gyakorlatban láttam azonban, ahogy már említettem is, hogy működőképes az, ha egy 

bejegyzett civil szervezetbe tagozódó csoportok az egyesületen keresztül kapnak 

önkormányzati támogatást, ha a szükséges  kooperáció a csoportok és az egyesület közöt 

megvan. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Jegyző asszony most mondta ki a varázsszót. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Akkor viszont nincs más megoldás, minthogy váljanak ezek a csoportok bejegyzett, 

átláthatóan működő civil szervezetté, mert csak így tudja működésüket az Önkormányzat 

támogatni. 

 

A képviselő-testület jogszerű működése érdekében fogadta az államháztartáson kívüli 

források átadásáról szóló önkormányzati rendeletét .. 

Szeretném kérni, hogy tegyünk pontot a három éve húzódó probléma végére, és az elfogadott 

önkormányzati rendeletnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtson támogatást 

a civil szervezetek részére az Önkormányzat. Ehhez dönteni kell először  a pályázat kiírásáról. 

Azt pedig, hogy a pályázati feltételnek az egyes szervezetek hogyan tudnak majd megfelelni, 

döntenek az adott csoportok, ezt nem a pályázatot kiíró Képviselő-testületnek kell eldöntenie.  
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Tehát ha kiírjuk most a pályázatot, és marad pénz, akkor meg lehet hosszabbítani a pályázat 

beaadásának határidejét? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A Képviselő-testület dönthet új pályázat kiírásáról, amennyiben a most kiírandó pályázati 

felhívásra nem érkezik pályázat vagy a támogatásra szánt keretösszeg nem kerül teljeskörűen 

szétosztásra. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Akkor ez a legjobb megoldás. 

 

Akkor a Faluvédő- és Kulturális Egyesület az 1.080.000,-Ft támogatást meg tudja kéri, meg is 

tudja kapni, és utána mivel marad pénz, lehet új pályázatot kiírni, és addigra meg lesz az új 

egyesület. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Én azért megkérdezném, például a Népdalkört, hogy mit szeretne. 

 

Akkor viszont, ha csak a Faluvédő Egyesület pályázhat akkor a pályázati keretösszeg is 

kisebb lesz? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Nem. Azt, hogy a 2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi 

támogatások elnyerésére kiírandó pályázatra ki és milyen összeggel pályázik majd, még nem 

tudhatjuk. A Képviselő-testület 2015. évre egy keretösszeget elfogadott , amire  a helyi civil 

szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére ki kell írnia a 

pályázatot. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy akkor nézzük meg a pályázati felhívásban szereplő  

határidőket. 

 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Miért van egy hónap adva az elbírálásra? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Azért mert előre nem ismert a képviselő-testületi ülés időpontja és a pályázati kiírásban 

megjelölt határidőt tartani kell, ezt szeretnénk ezzel a tág időtartammal biztosítani. 

 

 



85 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Értem. Nem lehetne, hogy e benyújtási határidőt egy kicsit kitoljuk, hátha a Polgárőrség 

addigra megkapja a visszaigazolását a bejegyzésről  és az elbírálási határidő pedig április 15. 

lenne, és akkor abban az időben bírálnánk el a pályázatokat? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

De igen, amennyiben a képviselő-testület így dönt. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

A kérdés csak az, hogy a két időpont között össze tudunk-e jönni. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Szerintem megoldható. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Akkor a  2015. évre a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások 

elnyerésére kiírandó pályázati felhívásban a pályázat benyújtási határideje 2015. március 31-

re az elbírálási határidő pedig 2015. április 15-re  módosuljon? 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Igen, legyen így. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Hogyan fog akkor ez az összeg elosztódni? 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

Ahogy említette most a képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében helyi 

civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatására jóváhagyott egy összeget, 

mely összeg elnyerésére kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról  e napirendi pont keretében 

döntést is hoz. 

 

A képviselő-testületi döntésnek megfelelő 2015. évre a helyi civil szervezetek részére 

működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírandó pályázati felhívásra a pályázati 

felhívásban szereplő feltételeket teljesítő civil szervezetek be fogják nyújtani pályázatukat, 

melyekben megjelölik 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 szerződés 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. 
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Az előzetes információik szerint a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület vélhetőleg a 

Bokréta néptánccsoport tánctanára foglalkoztatásához szeretne majd támogatást kérni. Erre a 

tavalyi évben 1.080.000,-Ft-ot kértek és kaptak.  

A polgármester úr említette, hogy a másik, most még  csak bejegyzés alatt álló civil szervezet 

a Polgárőrség várhatóan 100.000,-Ft működési támogatásra szeretne pályázni. 

 

Ezt a két összeget alapul véve, figyelemmel a költségvetésben a civil szervezetek 

támogatására jóváhagyott 1.530.000 Ft keretösszeget, maradni fog 350.000 Ft, melyre vagy új 

pályázatot ír ki a képviselő-testület vagy ez az összeg a költségvetésből nem kerül 

felhasználásra. Természetesen a képviselő-testület az új pályázat kiírása előtt a költségvetés 

módosításával ezt a maradék összeget meg is emelheti vagy csökkentheti. 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Lényeges, hogy onnan indultunk ki, hogy a tavalyi támogatásával mindenki szépen elszámolt. 

A Faluvédő- és Kulturális Egyesület a tánctanárnak, Sebek Zoltánnak a fizetését fedezte ebből 

az 1.080.000,-Ft-ból. A Nyugdíjas Klub is a 30.000,-Ft-tal rendesen elszámolt. Beszéltem a 

vezetőjükkel, ők ezzel az összeggel meg vannak elégedve, nagyon örülnek neki. 

A kettő SZMK részére 60.000-60.000,-Ft lett meghatározva. Ők ezzel elvannak és gyűjtik 

még mellé a PET palackokat is. A Népdalkör kért 100.000,-Ft-os emelést a tavalyihoz képest, 

mert idén több fellépésük is lesz, ahova el kell utazni, ahonnan hozhatják akár a serlegeket ésa 

dicsőséget Hantosnak, továbbá én mondtam azt, hogy tegyünk 100.000,-Ft-ot még ehhez 

hozzá a megalakuló Polgárőrségnek, hogy fel tudjuk őket öltöztetni, felszerelést tudjunk 

venni. 

 

Gálné Papp Erika jegyző: 

 

A polgármester úr tehát az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil szervezetek 

részére meghatározott keretösszeg meghatározásakor fenti szervezetek igényeit 

figyelembevette. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Így van. 

Tehát akkor a benyújtási határidőt kitoltuk március 31.-re, az elbírálási határidő: április 15., és 

a kiutalási határidő: április 30. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Addig a tánctanár, Sebek Zoltán, hogy kap fizetést? 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Ez addig akkor csúszik. Meg kell vele beszélni, hogy ez addig csúszik. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Visszamenőlegesen is oda lehet neki adni a fizetést, nem? 
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Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Igen mivel neki az Egyesülettel van szerződése, nem pedig velünk. 

 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Értem. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Legyen március 31 a pályázat beadási határidő, az elbírálási meg április 15.Meg kell beszélni 

a tánctanárral, hogy csúszik annyit a fizetése. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Azt az Egyesületnek kell vele megbeszélni. 

 

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 „Helyi civil szervezetek részére működési és 

rendezvényi  támogatások elnyerésére pályázat kiírásáról 2015. évre szóló határozati 

javaslatot azzal a módosítással, hogy a „ 7. A pályázat benyújtásának  határideje 2015. március 

31. 12.00 óra, 8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 15.9. A pályázatok 

eredményének értesítési határideje: 2015. április 30.”  

 fogadja el.  

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Kéri, hogy aki a Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások 

elnyerésére pályázat kiírásáról 2015. évre szóló határozati javaslatot az elhangzott 

határidők módosításával  elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  

öt igen szavazattal ,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos   Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

21/2015. (II.23.) számú határozata 

 

Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére 

pályázat kiírása 2015. évre 

 

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: 

 

 

„ 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: 1.530.000 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, 
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 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.  

- 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. március 31. 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. április 15. 

 

9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2015. április 30. 

 

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 
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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.  

 

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. 

 

Határidő: Pályázati kiírás közzétételére : 2015. február 28. 

      Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2015. április 15.   

 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására 

 

16. napirend 

 

Bejelentések 

 

 

Fischer József polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a  Kishantos részéről érkezett helyi védelembe vétel 

iránti kérelmet, melyet 2014. decemberi ülésén a képviselő-testület elutasított , ahogy 

mindenki tudja megküldtük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága részére. Megérkezett a 

szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a válasza, mely szerint a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság a kért területeket nem kívánja országos védelem alá vonni, nem 

tartja azt indokoltnak védelembevételét. Innentől kezdve nálunk van a labda, mert attól tettük 

függővé a dolgot, hogy mit mondanak. Mivel azonban az ott elhangzott ígéretek nem 

teljesültek, vagyis nem készítettek új számításokat, tehát én nem kívánom még egyszer ezt a 

dolgot a testület elé terjeszteni. 2014. decemberében  elutasította a képviselő-testület  a helyi 

védelem alá vételt, annyi megjegyzéssel a képviselő-testületi határozatban, hogy amennyiben 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága javaslatot tesz az országos védelem alá vételre a 

javasolt területek tekintetében, akkor a képviselő-testületnek nincs is hatásköre, ha pedig a 

helyi védelem alá vételt indokoltnak tartja, akkor vissza tér a kérdésre a képviselő-testület. A 
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága pedig nem tartja indokoltnak a  a területek országos 

védelem alá vételét. 

 

Szeretném, ha a képviselő-testületi tagok is megnéznék a Duna- Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatósága levelét ( A Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága válasza a jegyzőkönyvhöz 

csatolva.)  

 

Ez lett volna az egyik bejelentenivalóm. A másik az lenne, hogy szeretném megkérni a 

képviselő-testület tagjait, hogy a következő ülésre,  gondolkozzanak arról, hogy a kamerákat, 

amelyeket most már meg kell vásárolnunk, hova is tegyük ki. 8 darab kamerát tudunk majd 

vásárolni. Nekem is vannak ötleteim, például Hantos telepre 2db, kultúrházhoz 2 db, és 

azokra a földes utakra ahol be lehet jönni a faluba, oda is tegyünk kamerát. Tehát a Dózsa 

utca végére, a volt szeméttelepre vezető útra és egyet még lehet tenni a központba, a posta 

környékére is. Tehát kérem a képviselő-testületet, hogy gondolkozzon erről. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Hantos-telepre hányat gondolt tenni a polgármester úr? 

 

Fischer József polgármester: 

 

Én kettőt terveztem. 

 

Koncz Ferenc települési képviselő: 

 

Én harmat raknék. Egyet a bejövő útra, kettőt pedig a két végére. 

 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Én is biztos, hogy hármat tennék, mert igaz, hogy csak egy utca, de elég hosszú. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Jó akkor ezt felírom. 

 

Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 

hivatalvezető-helyettese: 

 

Mikor indul a Startmunka-program? 

 

Fischer József polgármester: 

 

Igen, ez lett volna itt az utolsó pont a bejelentésekben. 

Az előzetes tervezgetések szerint jövő héten hétfőn,, vagyis március 2-án kell, hogy induljon. 

A neveket már le kellett adjam, a kiközvetítéseket már el kellett küldeni, az orvosi vizsgálat, 

ha valami közbe nem jön pénteken, vagyis február 27-én megtörténik, így a munka március 

2.-án indulhat. 

Három brigád fog munkába állni, ez nálunk 22 főt jelent. 9 fő a mezőgazdasági termelésben 

fog dogozni. A terület két területtel fog bővülni, az egyik a tűzoltó szertár kertje, a másik a 

Dózsa utcában az önkormányzat területe lesz felszántva, ezeket be is fogjuk keríteni. Az egyik 
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területen burgonya, a másikon hagyma lesz, az iskola kertben csak fűszerpaprika lesz. Ez egy 

újdonság lesz, csepegtetéses öntözéssel. 

A fólia mellett pedig  a szokásos apróságok lesznek termelve. Ez 9 fővel fog megvalósulni. 

Egy 8 fős brigád lesz, aki az árkokat fogja csinálni. Ők fontossági sorrendben fognak haladni, 

tehát befejezik a munkát a Hunyadi utcában és utána a Táncsics utcában fognak elindulni, és 

után jön a Nagylóki út két oldala a templomtól kezdve. 

Van továbbá egy 5 fős járdaépítő csapat, ők a Táncsics utcában kezdenek. 

Az ott felszedett járdalapokat az ároképítésben ismét felhasználjuk. 

Ezek  a csapatok fognak indulni, megpróbáljuk belőle a maximumot kihozni. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Én meg egyet szeretnék kérni itt a bejelentésekben. 

Ha tavasszal jönnek a villanyászok, akik levágják a fákat, hogy ne érjék el a vezetékeket, 

kérem, hogy erről a lakosságot értesítsék, mert nagy károkat okoztak. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Köszönöm. 

Amikor jött az első brigád, akkor én voltam az, aki végig ment velük, és megmutogattam, 

melyek azok a fák, amelyeket szerintem vissza kellene vágni. Ők ekkor még normális munkát 

végeztek. A második brigád volt, az amelyik kétszer is visszajött bármiféle bejelentkezés 

nélkül. Ez egy nyíregyházi cég volt. Mi arról sem tudtunk, hogy itt vannak, a lakosság jött 

szólni, hogy megint megnyírták a fákat. Ez követően jöttek, hogy írjam alá a Nyilatkozatot, 

hogy teljesítették a feladatukat. Én meg mondtam, hogy azért a barbárságért, amit csináltak én 

nem írok alá semmit. Fényképeket készítettünk, és feljelentettük őket a főnöküknél, és 

kártérítést is kértünk. Azóta ők nem jöttek. Az E-on-nak is leadtam a cég nevét, hogy őket ne 

alkalmazzák. 

 

Kertész Mihály települési képviselő: 

 

Az E-on-nak kötelezettsége kellene, hogy legyen, hogy ide bejelentse ha jönnek a fákat 

visszanyesni. 

 

Fischer József polgármester: 

 

Reggel mielőtt kezdenek ide be kellene jönniük. Erre tényleg figyelni kell. 

 

 

 

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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