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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(III.19.) számú
határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március
19-én 16.30 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015.(III.19.) számú
határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március
19-én 16.30 órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (III.19.) számú
határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül
működő könyvtár valamint az olvasó-és infokommunikációs termek felújításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (III. 19.) számú
határozata Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (III.19.)
határozata Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (III.19.) számú
határozata Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (III.19.) számú
határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út
3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (III.19.) számú
határozata Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (III.19.)
határozata Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi
feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási
szerződés kötéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015. (III.19.) számú
határozata Döntés az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése elnevezésű szakfeladaton működtetett Kultúrház 2015. évi
költségvetése módosításáról

Készült: 2015. március 25.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én
(csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán
Kertész Mihály
Koncz Ferenc települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen
van. Fischerné Koncz Katalin települési képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Bódi Zoltán települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy
települési képviselő szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015.(III.19.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én 16.30 órakor
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
március 19-én tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Bódi Zoltán települési képviselőt válassza meg.
Fischer József polgármester:
A kiküldött meghívóhoz képest egy módosítást szeretnék javasolni.
A kiküldött meghívó 1. napirendi pontjában szereplő „Döntés óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására történő pályázat benyújtásáról” javasolja a napirendi pontok közül
törölni, mivel időközben kiderült, hogy ezt a pályázatot nem tudjuk beadni. Ezt az első
napirend kapcsán a későbbiekben részletesen ki szeretném fejteni.
Helyette első napirendi pontként a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére,
korszerűsítésére vonatkozó pályázati lehetőséget szeretném megtárgyalni a képviselőtestülettel.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015.(III.19.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én 16.30 órakor
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
március 19-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban
szerepeltekhez képest az 1./ napirendi pont alábbi módosításával : „1. Döntés óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására történő pályázat benyújtásáról”
helyett: „1./ Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról” jóváhagyja és az ülés
napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
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1./ Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
4./Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése jogcímű
támogatás iránti pályázat beadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , az árajánlatokat, a pályázati kiírást és a
határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az óvodai pályázatot, ahogy említettem sajnos nem tudjuk benyújtani. Azért, mert az anyagok
kiküldése után érkezett egy olyan információ, hogy igazából csak azokat a pályázatokat
fogják támogatni, ahol a szeptember 1-ével induló nevelési évben lennének gyermekek, akiket
nem tudnak felvenni. Ezen gyermekek számát ki is kell mutatni, és csak e gyermekek után jár
támogatási összeg. Ide nem lehet csak úgy számokat beírni, mert a KEKH adatai alapján
számolnak, ahol minden adat meg van arról, hogy hányan vagyunk, milyen korcsoportok
vannak. A mostani állás szerint a mi óvodánk fel tudja venni azokat a gyermekeket, akiket
koruk alapján fel kell venni.
Mi három gyermeket tudtunk volna megindokolni, hogy három gyermek miatt lenne
szükséges a bővítés. Egy gyermek 1.500.000,- Ft támogatást jelent, tehát akkor a három
gyermek 4.500.000,- Ft támogatást jelentene, tehát 4.500.000,- Ft-unk lenne a bővítésre, de
4.500.000,- Ft-ból sajnos ezt nem tudnánk megoldani.
Mielőtt megérkezetek volna az új információk, mi egy új, 60 m2-es csoportszobát és annak a
kiszolgáló helyiségeit terveztünk, így a kisebb csoportszoba pedig tornaszoba lett volna. Ezen
álmot egy kicsit keresztülhúzta az e-mail, amelyben megírták, hogy ez nem lehetséges, mert
csak a felvételről lemaradt gyermekek után ítélnek meg támogatást.
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Azért is volt szükséges a képviselő-testületi ülés, mert ennek a pályázatnak a benyújtási
határideje hétfő, azaz március 23. lett volna. Ehhez pedig mindenképpen kellett volna egy
testületi megerősítés, mert minden ilyen pályázathoz testületi döntés kell. Erről viszont így
sajnos lemaradunk.
Ehelyett ahogy mondtam a könyvtárral kapcsolatos pályázatról szeretnék tárgyalni a
képviselő-testülettel.
A Könyvtár kapott már támogatásokat, nem csak könyvbelieket. Ha valaki arra jár érdemes
benézni, hogy mennyi könyvet és számítástechnikai eszközt kaptunk már eddig is.
Mindezeket ezzel a pályázattal ki tudnánk egészíteni, mivel ezzel a pályázattal 3.000.000,- Ftig pályázhatnánk bútorzatra, ennek a 10%-ára, vagyis 300.000,- Ft-ig pedig
infokommunikációs eszközökre, például projektor, hangfal, stb.. Ezek az eszközök arra
szolgálnának a kisteremben, hogyha ott valamilyen előadást tartanak, akkor az normálisan be
legyen rendezve padokkal, székekkel, asztalokkal, továbbá hogy megfelelően ki legyen
hangosítva. Mindezek mellett pedig indukciós eszköz is beszerzésre kerülne, hogy a
halláskárosultak is élvezhessék az előadást.
Ezekre 300.000,- Ft állna rendelkezésre, a többi pedig a bútorzatra, vagyis új
könyvespolcokra, székekre, függönyökre stb. költhetnénk, mert ez a pályázat mindezeket bírja
el.
Amit nekünk ehhez hozzá kell tenni önerőként, az a beruházás összköltségének 10%-a. Tehát
ha mi 3.000.000,- Ft-ra pályázunk, akkor 300.000,- Ft- az önerő, illetve ezen a létesítményen
az Önkormányzatnak a 2015. évben valamilyen beruházást végre kell hajtania. Amire azt
mondom, hogy nem kidobott pénz, mert úgy is meg kellene csinálni, mert van rá forrás, az a
két helyiség 6 db, régi ablakának cseréje. Erre én már kértem is árajánlatot, ami
helyiségenként 250.000,- Ft költséget jelentene. Továbbá szükséges lenne a leendő
infokommunikációs terem padlójának felcsiszolása, lakkozása, valamint a terem körbe
lambériázása.
Valamint ami már elengedhetetlen, hogy a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető
legyenek a termek. Így három küszöböt kellene eltávolítani.
Ebben a beruházásban, amit a pályázathoz végre kell hajtani, ezek lennének benne, ezt
érdemes megcsinálni, és van is rá keretünk, ezzel pedig nyerhetünk egy 3.000.000,- Ft-os
támogatást.
Röviden tömören erről a pályázatról ennyit szeretnék elmondani. Hétfőn még megyek ennek
kapcsán Székesfehérvárra, hogy mindent letisztázzunk. Ehhez azonban mindenképpen kell
képviselő-testületi felhatalmazás, mivel itt pénzmozgásról van szó. Továbbá ezeket az
összegeket nekünk saját forrásunk terhére be kell vállalni, tehát szükséges lesz a költségvetés
módosítására.
Mindenki megkapott egy listát, amiben fel vannak sorolva, hogy miket is terveztünk, és
honnan, valamint, hogy mennyibe is kerülnek a bútorok és a pályázatból beszerzensdő
eszközök. Ezeket megnézve látható, hogy kimerítenénk a 3.000.000,- Ft-os keretet. Pluszba
van még egy árajánlat a projektorra, hangfalakra, hogy legyen egy infokommunikációs terem,
ahol bármilyen előadást tarthatnának.
Ennek a pályázatnak az anyaga már akkor érkezett, amikor a többi anyag kiment, tehát ilyen
gyorsan jönnek-mennek a pályázatok.
Ebben a pályázatban összesen 100.000.000,- Ft van, tehát, ha 3.000.000,- Ft-ra lehet pályázni,
akkor lesz 33 nyertes. Azt gondolom, hogy érdemes lenne nekünk is pályázni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:

Annyit szeretnék megkérdezni, hogy a beltéri ajtók üvegesre történő cseréjét nem lehet
belevenni a pályázatba?
Így nem teli ajtó lenne, tehát lehetne látni ha, jön valaki, és nem kell az ajtót kinyitogatni
hozzá, hanem elég csak kinézni az üveges ajtón.
Fischer József polgármester:
A pályázati anyagban fel vannak sorolva, hogy mik azok, amik ebben a pályázatban
elszámolhatóak. Ez sajnos nincs felsorolva, de mi a saját részünkről hozzá tehetünk egy ilyet.
A 800.000,- Ft az úgy van kiszámolva, hogy benne van az ablakos ajánlat összességében
500.000,- Ft-os árral, továbbá a lambéria ára, a parketta felcsiszolása, lakkozása. Ha az
ablakokat kicseréltük még van 300.000,- Ft-unk, tehát egy kicsit fölé van tervezve, így a két
beltéri ajtó lapjának cseréje szerintem belefér, és ez egy jó ötlet is.
Én azt mondom, hogy veszíteni valónk nincs, de ha meg sem próbáljuk, akkor sosem tudjuk
meg, hogy sikerülhetne. Ez egy elég komoly szintű támogatás lenne. Az ablakokat előbbutóbb úgy is ki kellene cserélni, mert elég rossz állapotban vannak. A Kultúrház többi ablakát
kicserélhetjük akár egy másik pályázat keretében is, de ezzel most nyerhetünk nem kevés
bútorzatot és eszközöket is.
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e kiegészíteni valója?
Gálné Papp Erika jegyző:

Köszönöm.
Egy kicsit pontosítani szeretnék először az óvodai. kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban.
A 2015. február 25-én, a kormányzati portálon megjelent Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatban a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága az alábbiakra hívta fel az Önkormányzatok figyelmét:
A támogatás célja az önkormányzati fenntartású óvodák esetében többlet férőhely kialakítás,
ami így a maximálisan felveendő gyermekek számának növekedésével jár. Olyan pályázat
nem támogatható, amely nem vállalja többlet óvodai férőhelyek kialakítását.
A támogatás maximális mértékének meghatározása esetén kizárólag a beruházással újonnan
létrehozandó óvodai férőhelyek kerülnek számításba. Új óvoda építése esetén is figyelembe
vételre kerül a régi, lebontandó óvodai feladat ellátási hely eredeti férőhelyszáma. Támogatás
új óvoda építés esetén is csak a többlet férőhelyek után igényelhető.
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Mindez Hantos Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda esetében azt jelenti, hogy a
jelenlegi 47 fő gyermek óvodai és egységes óvodai-bölcsődei ellátást szolgáló intézményünk
bővítése esetén az intézményalapító okiratában szereplő maximális 50 fő gyermeklétszámra
történő fejlesztéshez, 3 fő bővítésre lehetett volna a pályázatot benyújtani,
A támogatás mértéke óvodabővítés esetén figyelemmel az önkormányzat iparűzési
erőképességére maximum 1.500.000 Ft/fő, így óvodabővítés céljából 3 főX1.500.000 Ft=
4.500.000 Ft támogatási igényre nyújthatnánk be a pályázatot, ami viszont nem elegendő egy
új csoportszoba kialakítására.
Egyébként a KEKKH adatai alapján a jelenlegi 47 fő gyermek elhelyezésére alkalmas
intézménybe valamennyi 2-5 év közötti gyermeket fel tudunk venni, egy fő szabad
kapacitásunk még marad is.
A napirendi pontként tárgyalt kistelepülések könyvtárainak eszközfejlesztése, korszerűsítése
pályázathoz az alábbi kiegészítést szeretném tenni.
A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma írta ki. Az elnyerhető
támogatás maximum 3.000.000 Ft, a maximális támogatási intenzitás maximum 90%, a
pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a.
A pályázatot nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak és a megyei
könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai nyújthatják be.
Önkormányzatunk 2013. évben kötött könyvtárellátási szerződést a Fejér Megyei Vörösmarty
Könyvtárral, így a pályázók körébe tartozó önkormányzatnak minősül.
A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy fiókkönyvtárában – elhelyezett
új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak
a felsorolt intézmények, amelyek 2014-ben jelentős könyvtárépület- vagy nyilvános könyvtári
szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2015-ben ilyen fejlesztésük folyamatban van,
és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és elhelyezése megtörténik 2016.
augusztus 31-ig.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. június 1.–2016. augusztus 31.
A finanszírozás módja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását
követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt
támogatási előleg folyósítására.
A pályázat benyújtásának feltétele nevezési díj megfizetése, melynek mértéke 10.000 Ft,
mely magában foglalja a 27%-os áfát is.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől
függetlenül nem kerül visszafizetésre.
Az előírt kötelező saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozatot vagy igazolást kérnek,
mely a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdése alapján helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot,
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vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester, nemzetiségi
önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke nyilatkozatát,
A megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrásról együttesen kell
elszámolni.
Támogatást könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök,infokommunikációs
eszközök, melyre az igényelt támogatás összegének legfeljebb 10%-a fordítható,szállítási
költség kiadási jogcímekre lehet igényelni.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is
megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím
támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt. Rezsiköltségre
támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
A pályázat benyújtásához a saját forrás biztosításán és a nevezési díj megfizetésén túl
nyilatkozni kell illetve vállalni kell, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést az adott
közintézményben helyezi el A pályázathoz csatolni kell egy korrekt berendezési tervet,
melyben a jelenlegi állapot és az átalakítást, bővítést követő – a tervezett berendezések
elhelyezését tartalmazó – állapotot kell bemutatni A/4 méretben. Csatolni kell a tételes bútor, termék- és eszközlistát, valamint az ehhez kapcsolódó árajánlatokat, a megvalósult illetve
folyamatban lévő épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot, testületi határozatot, a
szakmai program szükségességének indoklását, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
szakvéleményét a könyvtárhelyiség kialakításáról, a berendezési terv megfelelőségéről,a
számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. A pályázat benyújtásakor az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján minden pályázat esetében a
pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak majd tartalmaznia kell: a megvalósulás
rövid ismertetését, tételes bútor- és terméklistát, újonnan berendezett térről, illetve az előző
állapotról készült fotókat. Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia
kell az eredeti érvénytelenített bizonylatokat, a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű
áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát, a megbízási
díjakat, tiszteletdíjakat számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát,
értékhatártól függetlenül ,amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott
megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított –
kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre vonatkozó – számlák
közvetítői díjat nem tartalmazhatnak, megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a
megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit az idegen
nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni
kell.
A Képviselő-testület tagjai a részletes pályázati kiírást kézhez kapták, mely az általam
elmondottakat részletesen tartalmazza. A Képviselő-testületnek kiküldött határozati javaslat a
támogatási igény benyújtásának szándékán túl tartalmazza a tervezett projekt összköltségét, az
önerő és támogatási igény mértékét, az önerő vállalását és a szükséges nyilatkozatokat.
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Mindezeken túl ezen napirendi ponthoz kapcsolódó másik határozati javaslat a fejlesztéssel
érintett könyvtár- és olvasó-infokommunikációs terem felújításának szándékát és az ehhez
szükséges pénzügyi fedezet biztosítását tartalmazza.
Ahogy azt már említettem a fejlesztéssel érintett helyiségekkel kapcsolatos 2014. évben
végrehajtott vagy 2015. évben tervezett illetve folyamatban lévő fejlesztés a pályázat
benyújtásának előfeltétele.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszonynak a kiegészítést.
Én azt mondom, hogy veszítenivalónk nincsen.
Az utolsó lekérdezések szerint van 20.000.000,- Ft lekötött tőkénk, ezen felül van
20.000.000,- Ft a mindennapi gazdálkodásra. Tehát vannak tartalékaink, amiket nem fogunk
felélni, de egy ilyen pályázat végett, amibe csak ekkora önerőt kell beletenni, azért, hogy
nyerjünk egy olyan lehetőséget, amire más pályázat nem biztos, hogy fog kiíródni, akkor
miért ne próbálnánk meg.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Az is elképzelhető, hogy most kiírták ezt a pályázatot, és egy darabig nem is írnak ki ilyen
pályázatot.
Fischer József polgármester:
Valószínű
Gálné Papp Erika jegyző:
Tudomásom szerint már az elmúlt években volt hasonló célú pályázat kiírva. Az idei változás
az az hogy az alapterület-növekedés már nem alapfeltétel.
A jelentős könyvtárépület-fejlesztés, szolgáltatói tér fejlesztése körébe az új könyvtárépület
létesítését, az épület külső vakolását, szigetelését, nyílászárók korszerűsítését, cseréjét, a
héjazat
cseréjét,
akadálymentesítést,
a
a szolgáltató terek bővítését (hozzáépítést, átalakítást), fűtés, világítás korszerűsítését, mosdók
felújítását, korszerűsítését, akadálymentesítését is beleértik, elfogadják.
A pályázat elbírálásánál kiemelt szempontként veszik figyelembe a beruházás nagyságrendjét.
Tehát egy "egyszerű" tisztasági festést nem tekintik jelentős fejlesztésnek.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Ami jó nekünk is.
Fischer József polgármester:
Igen, úgy, hogy mi is elérhetjük. Most nyitottak a kisebbek felé is.
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Én azt mondom, hogy van esélyünk. A székesfehérvári könyvtárosok közül, azok, akik ide is
járnak, láthatják, hogy honnan is indultunk, és hova jutottunk, hiszen Könyvtár a Nyugdíjas
klubból került át a Kultúrházba, folyamatosan megszépült az a helyiség, és ráadásul kapjuk az
új könyveket és a kaptunk számítógépet is.
Tehát láthatják, hogy fejlődünk, illetve a jelentéseket is mindig küldeni kell. Azt is tudni
kell, hogy a rendezvényekre, akiket elhoztunk együtteseket például a Kákics együttes, a
fellépésüket mind a Könyvtárellátón keresztül nyertük pályázat által. Láthatták, hogy ezeket a
pénzeket jól használtuk fel, jól lebonyolítottuk a rendezvényeket.
Célunk, hogy nyissunk még inkább a fiatalok felé, vonzóbbá szeretnénk tenni a Könyvtárat
számukra, illetve, hogy legyen egy olyan helyiségünk ahol akár projektor, kivetítő
segítségével előadásokat tarthatunk.
Kertész Mihály települési képviselő:

Mi is a Könyvtár neve?
Fischer József polgármester:

Még nincs neve.
Kertész Mihály települési képviselő:
És a Kultúrháznak?
Fischer József polgármester:

Még egyelőre annak sincs.
Kertész Mihály települési képviselő:

Akkor egybe kellene kötni, hogyha megvan a felújítás, akkor névadót is kell rendezni.
Bódi Zoltán települési képviselő:

Igen, méghozzá ünnepélyes keretek között, valakihez. vagy valamihez kötve.
Fischer József polgármester:

Így van. Én nagyon örülök, ha valaki felvet egy ilyen ötletet.
Olyan személyhez kell akkor ezt kötni, akinek van Hantoshoz kötődése.
Ez nagyon jó ötlet.
Kertész Mihály települési képviselő:

Visszatérünk rá, ha megnyerjük a pályázatot.
Viszont ha nem nyerjük meg, akkor is el lehetne nevezni.
Fischer József polgármester:

Nos, igen.
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A lényeg, hogy próbáljuk megcélozni a fiatalokat, és az igényeiket is próbáljuk kielégíteni,
annak érdekében, hogy beüljenek oda olvasni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Örül neki, hogy a könyvtár visszakerül a régi helyére, mert amikor én még gyerek voltam a
könyvtár a Kultúrházban volt és akkoriban indult a számítógépes szakkör is.
Kertész Mihály települési képviselő:
Én még korábbi időszakra is visszaemlékszem. Nagyon sok olvasó volt akkor, nem volt
számítógép. Volt ott egy olyan ember, akiért érdemes volt bemenni. Az id. Simon László
olyan információkat adott át nekünk a háborúról és az elkövetkező évekről, hogy ott vagy 10en is tátott szájjal hallgattuk. A másik teremben pedig KISZ gyűlés volt Virág József
vezetésével , ahová mi nem mehettünk be, mert mi felforgató elemek voltunk.
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:
Nekünk itt most kettő határozatot kell meghoznunk. Az egyik, amelyben vállaljuk, hogy a
költségvetésünk átcsoportosításával vállaljuk 800.000,- Ft-nak a biztosítását a nyílászárók és a
lambéria cseréjére. Ezzel pedig eleget teszünk a pályázat feltételének.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kultúrházon belül működő könyvtár valamint az olvasó-és infokommunikációs termek
felújításáról” című határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül működő
könyvtár valamint az olvasó-és infokommunikációs termek felújításáról „szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2015. (III.19.) számú
határozata
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül működő könyvtár
valamint az olvasó-és infokommunikációs termek felújításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül
működő könyvtár valamint az olvasó-és infokommunikációs termek felújításáról ”
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon ( 2434
Hantos, Köztársaság tér 5. ) belül működő könyvtár valamint az olvasó- és
infokommunikációs termeinek belső felújítását , a termek nyílászáróinak és
lambériájának cseréjét határozza el.
A Képviselő-testület Kultúrházon ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ) belül működő
könyvtár valamint az olvasó- és infokommunikációs termeinek belső felújítását , a
termek nyílászáróinak és lambériájának cseréjére 800.000 Ft-ot azaz nyolcszázezer
forintot biztosít a 2015. évi költségvetéséből a tartalék terhére .
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. )
belül működő könyvtár valamint az olvasó- és infokommunikációs termeinek belső
felújítását , a termek nyílászáróinak és lambériájának cseréje érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Fischer József polgármester.
Fischer József polgármester:
A másik határozatban pedig magáról a pályázat beadásáról kell döntetnünk, amelyet
2.992.194,- Ft összköltséggel, és 299.219,- Ft önerővel nyújtanánk be.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „ Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról” című
határozati javaslatot fogadja el.

12

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (III. 19.) számú
határozata
Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „ Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő Kultúrház ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ) épületén belül működő könyvtár
valamint olvasó- és infokommunikációs termek szakmai eszközfejlesztése ,
korszerűsítése érdekében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közgyűjtemények
Kollégiuma által kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű, 3505/190 kódszámú támogatás iránti pályázat benyújtását határozza el.
A pályázattal megvalósítandó fejlesztés helye: hantosi 93 hrsz-ú ingatlan, 2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.
A beruházás összköltsége: 2.992.194 - Ft azaz kettőmillió. kilencszázkilencvenkettőezeregyszázkilencvennégy forint.
A beruházás költségvetésének forrás összetétele:
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Közgyűjtemények Kollégiuma által
kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése jogcímű,
3505/190 kódszámú
jogcímen igényelt támogatás ( a beruházás
összköltségének 90%-a)
Saját forrás, önerő ( a beruházás
összköltségének 10%-a) :
Összesen:

2.692.975.-Ft

299.219.- Ft
2.992.194- Ft
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges saját forrás, önrész összegét a projekt összköltségének a 10 %-át 299.219.Ft azaz kettőszázkilencvenkilencezer- kettőszáztizenkilenc forintot az Önkormányzat
2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület a pályázat beadásához az alábbi nyilatkozatokat és vállalásokat
teszi:
•

•

•

•

•

•

•
•

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint, mint helyi önkormányzat,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
alapján a következő természetes személy az önkormányzat képviseletére jogosult
személy: Fischer József polgármester
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatással megvalósítandó beruházás,
tevékenység tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
alapján ÁFA levonási joggal nem rendelkezik, ezért a pályázatban szereplő
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepelteti. Kijelenti
továbbá hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról a támogatót haladéktalanul tájékoztatja
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-,
felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és
vámtartozása, ellene egyéb megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, illetve
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
hatálya alá tartozó kedvezményezettként nem áll adósságrendezési eljárás alatt.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási
kérelem benyújtását megelőző két éven belül Magyarországon munkavállalót
foglalkoztatott.
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-ában
meghatározott követelményei teljesülnek.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az alappal, az Emberi Erőforrások
Minisztériumával és jogelődjeivel szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott
más jogosultak hozzáférjenek.
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•
•

•

•

•

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy e pontban tett hozzájárulásai érvényesek
valamennyi le nem zárt pályázatára is.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. alapján kijelenti,
hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben – 50. § (3)
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, megfelel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen pályázati tárgyban támogatási igényt
korábban, illetve jelen támogatási igény benyújtásával egyidejűleg máshová nem
nyújtott be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatási kérelemben, adatlapban foglalt
adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és
hitelesek,
A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázatban beszerzett bútorokat, kiegészítő
berendezést a Kultúrház épületén belül működő könyvtár és olvasó- és
infokommunikációs teremben helyezi el

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ) épületén belül működő
könyvtár valamint olvasó- és infokommunikációs termek szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése érdekében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közgyűjtemények
Kollégiuma által kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű, 3505/190 kódszámú támogatás iránti pályázatot nyújtsa be, a pályázattal
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. április 1.

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

2. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és mellékletét
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:

Jelenleg arról az összegről, ami közbeszerzést igényel, még nem tudok konkrétat mondani.
Csak egy ígéretet tudok elmondani, amit Szabó Zsolt államtitkár úr mondott el a sárbogárdi
tájékoztatóján, mégpedig, hogy a 2015-ös év áprilisában-májusában a beruházásoknak,
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legfőképp az arzénmentesítésnek, mivel az egy kiemelt beruházás, folytatódni kell, Uniós
pénzekből, ezeket végre is kell hajtani.
A beruházásra adtak egy határidőt és az elszámolásra is, ez utóbbi határidő: 2016. augusztus
31.
A mi közbeszerzési tervünket egy 80.000.000,- Ft-os összeggel, mert az előzetes számítások
alapján a vízmű tisztítóberendezése ennyibe fog kerülni, kellene elfogadnunk. Az, hogy
milyen módon, fog megvalósulni vagyis, hogy 100%-os támogatással, 85%-al és további
elnyerhető 15%-al, ha azt megnyerjük, megint csak nullánál vagyunk. Tehát azt, hogy hogyan
fogunk ebből kijönni, még nem tudom, de nekünk azt be kell terveznünk, hogy várhatóan lesz
egy ilyen beruházásunk, mert ha nem tervezzük be, akkor meg sem valósíthatjuk ezt a
beruházást.
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:

Köszönöm szépen.
A napirendi pont nem magáról a hantosi vízmű arzénmentesítési pályázatáról szól, hanem e
napirendi ponton belül az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét tárgyalja a Képviselőtestület.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbtv.) 33. § (1) bekezdésében foglalt
előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Kbtv. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet
szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy
egyéb változás merült fel.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
Figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 70 §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2015. évi közbeszerzési tervben szükséges
szerepeltetni azokat a beruházásokat.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti
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közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. január 1-jétől 2015. december 31éig:
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
A Kbt.10.§ (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.
Önkormányzatunknak – ahogy polgármester úr említette- jelen információink alapján 2015.
évben várhatóan az ivóvíz arzénmentesítési beruházása miatt lesz szükség közbeszerzési
eljárás lefolytatására. Ezért a kiküldött határozati javaslat mellékletét képező közbeszerzési
terv is ezt a beruházást tartalmazza.
Fischer József polgármester:

Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítést.
Itt a lényeg tehát, hogy a várható beruházás, amiről tudunk, az ez az arzénmentesítési
beruházás. Viszont nem kizárt, ha kiírásra kerül egy olyan pályázat, amibe bele szeretnénk
vágni, és közbeszerzést kell lefolytatni, akkor annak a menetét a jegyző asszony már
elmondta. Akkor pedig arra még vissza tudunk térni, hogy mire pályázunk kell-e módosítani,
meghaladjuk-e azt a bizonyos keretösszeget stb.
Nem titok, hogy a tavalyi évben volt egy olyan félelmünk, amikor elnyertük a Leader-es
kamerás pályázatot, és még a Belügyminisztériumtól is a kamera bővítéses pályázatot, hogyha
ezek összeadódnak, akkor az meghaladja a 8.000.000,- Ft-ot, mert az a kettő összeadódik, ha
ugyanazt a célt szolgálja. Tehát itt nagyon oda kell figyelni.
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 „ Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési terve elfogadásáról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (III.19.) határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervről
Hantos Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
33.§-a alapján
Hantos Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét – jelen határozat 1. melléklete alapján - jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: folyamatos

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására
3. napirend
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot és mellékleteit- a
rendelet tervezetet és annak mellékleteit- áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:

Ezen napirendi pontunk nagyon vaskos anyagnak tűnik.
Csak annyit szeretnék hozzátenni előzetesen, hogy ahogy tudják a képviselők hármas
társulásban vagyunk Nagylókkal, és Sárbogárddal. Közösen látjuk el a feladatainkat.
Sárbogárd Város Önkormányzata elküldte az ehhez kapcsolódó rendelet tervezetét.
Én ezt elfogadásra javaslom.
Átadom a szót a jegyzőasszonynak, hogy kiegészítse az elhangzottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:

Köszönöm.
A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
V.3. pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város
Önkormányzata alkotja meg, azzal, hogy a rendelet elfogadása előtt Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
előzetesen véleményt nyilvánít.
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Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 184.
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.
Jegyzői hatáskörből Járási Hivatal hatáskörébe kerülő ellátási formákon túl 2015. március 1től megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági
ápolási díj.
A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az
önkormányzat szabadon dönthet.
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 önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy 2015. február 28-ig a települési
támogatásról rendeletet alkosson.
A Sárbogárd Város Jegyzője fenti törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette az egyes
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét , mely tartalmazza szociális
ellátások térítési díjait is és a rendelet tervezetet és mellékletét 2015. február 25-én megküldte
Hantos Községi Önkormányzat illetve Nagylók Községi Önkormányzat részére azzal, hogy
azt Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás V.3. pontja alapján előzetesen véleményezze.
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet tervezetet 2015. február 26án tartandó ülésén tervezte elfogadni.
Fischer József polgármester:

Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést.
Való igaz, hogy ami minket érint az a szociális étkezés, amit a lakosság egy kis része vesz
igénybe. A házi segítségnyújtás, amiről elgondolkozhatunk, ha igény merülne fel. Nagylókon
ez működik, és esetleg nálunk is be lehetne vezetni. Ennek természetesen vannak személyi
feltételei, tehát olyan személyt kell alkalmazni, akinek megfelelő végzettsége van, és akit a
lakosság is elfogad, mert ahhoz, hogy oda a lakásba beengedjék, bizalom kell.
Esetünkben tehát egyelőre a lényeg a szociális étkeztetés.
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 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyes szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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ellátásokról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (III.19.) számú
határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló
rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet
előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás V.3. pontjában biztosított
véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő- testülete az egyes szociális ellátásokról szóló
rendelet tervezetet (
jegyzőkönyvhöz csatolva) változatlan formában elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város
Önkormányzatát értesítse, a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. március 20.

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

4. napirend
Bejelentések
1 Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt
lévő üzlethelyiség bérbeadásáról
A képviselő-testület tagjai a kérelmet , a határozati javaslatot, a bérleti szerződés tervezetét
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:

Érkezett pár dolog azóta, mióta az anyagokat kiküldtük, és ezekben dönteni kellene.
Semmi extra dologról nincs szó.
Az első ilyen dolog, az üzlethelyiség bérleti szerződésének módosítása. Pekács Szilvia kérte a
módosítást. Amikor utoljára a fodrász üzlethelyiség bérbeadásával foglalkoztunk még az
édesanyja kérte a bérleti szerződés megkötését, mi ennek a kérésnek eleget is tettünk. Most
viszont már Pekács Szilvia édesanyjával egyetértve kéri a szerződés módosítását és akkor
innentől kezdve az ő nevén fog ez az egész dolog működni.
Átadom a szót a jegyzőasszonynak, hogy egészítse ki az általam elmondottakat..
Gálné Papp Erika jegyző:

Köszönöm.
A képviselő-testület a 2015. február 23-án tartott ülésén a 14/2015. (II.23.) számú
határozatával úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatti
üzlethelyiséget bérbe adja Zsoldos Istvánné ( Született: Ács Erzsébet) 7018 Sárbogárd, Pusztaegres, Hatvani út 7.szám alatti lakos részére.
Zsoldos Istvánné Pekács Szilvia édesanyja. Pekács Szilvia most benyújtott kérelmében
édesanyjával Zsoldos Istvánnéval egyetértésben kéri, hogy a képviselő-testület az
Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatti üzlethelyiséget
2015. április 1-től számára adja bérbe. Pekács Szilvia 7018 Sárbogárd, - Pusztaegres, Hatvani
út 7.szám alatti lakos kérelmező, kérelmét, vállalkozói igazolványa másolatát a képviselők a
határozati javaslattal és a bérleti szerződés tervezetével együtt kézhez kapták.
Fischer József polgármester:

Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Igazából így lesz kerek a történet. Így nincs senkinek sem félnivalója, helyére kerültek a
dolgok. Így végre megkezdheti a tevékenységét.
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 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 elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (III.19.) 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. április 1től
határozott időre 2015. december 31-ig havi 5000 Ft azaz ötezer forint bérleti
díj ellenében kozmetika üzlet működtetése céljából bérbe adja
Pekács Szilvia ( Született: Pekács Szilvia Székesfehérvár, 1978.02.12. anyja neve: Ács
Erzsébet. adószáma: 67018004127 nyilvántartási száma42421689 )
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- változtatás
nélkül jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pekács Szilvia (
Született: Pekács Szilvia Székesfehérvár, 1978.02.12. anyja neve: Ács Erzsébet.
adószáma: 67018004127 nyilvántartási száma42421689 ) 7018 Sárbogárd, - Pusztaegres,
Hatvani út 7.szám alatti lakos egyéni vállalkozóval a bérleti szerződést írja alá, a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Fischer József polgármester

2. Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására
és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot és mellékletét, a
megbízási szerződés tervezetét áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
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Fischer József polgármester:

A következő megtárgyalandó pontunk, z Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi
feladatainak kockázatértékelés elkészítése, amire már felhívták a figyelmünket a Startmunkaprogram kapcsán is és amit már régebben meg kellett volna csinálnunk..
Minden egyes intézményünknél, minden egyes épületünknél, úgy, mint az iskola, óvoda, házi
orvosi szolgálat, védőnői szolgálat, a főzőkonyha, kultúrház, ravatalozó, ennek a
kockázatelemzésnek, a papíroknak meg kell lenni, mivel ezeknek nem voltunk naprakészen a
birtokában.
Vannak 2002-es, 2004-es dokumentumok, amik törvényi módosítások, módosulások miatt
már nem állják meg a helyüket.
Nem titok, hogy ebben Nagylók előttünk jár, ők már ezt elkészíttették. Az sem titok, hogy én
ugyanazt a csapatot kértem fel, a K+H Safety Munkavédelmi és Környezetvédelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.
Én tőlük kértem árajánlatot, ők egy korrekt ajánlatot adtak, és a munkavégzésüket láttam,
hogy hogyan is végzik a munkájukat Nagylókon, így én velük szeretném ezt a
kockázatértékelést elvégeztetni. Ennek a költsége 145.000,- Ft + ÁFA, ami egy nagyon
korrekt ár.
A lényeg, hogy ennek meg kell lenni, már nem lehet tovább húzni, halasztani.
Az átküldött megbízási szerződésben, amit a jegyző asszony kicsit még átalakított, hogy
nekünk is megfelelő legyen, benne van, hogy ők miket fognak megcsinálni, miket vállalnak.
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy tegye meg kiegészítését.
Gálné Papp Erika jegyző:

Köszönöm.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény ( továbbiakban : Munkavédelmi törvény)
alapján a munkáltató a biztonságos munkavégzés érdekében köteles megalkotni a
Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot.
A munkavédelmi törvény 2.§ (1)-(3) bekezdései alapján az állam - a munkavállalók és a
munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve - meghatározza az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési
intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a
munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját, amelynek
megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. A munkáltató felelős az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A
munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A
munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket
nem szabad a munkavállalóra hárítani. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok
keretein belül - a munkáltató határozza meg.
A Munkavédelmi törvény előírja a munkáltató számára a kockázatbecslés elkészítését. A
kockázatértékelés célja, hogy minden veszélyforrást jelentő tevékenység esetén felszínre
kerüljenek a lehetséges veszélyek, felmérésre kerüljenek a kockázatok fajtái és azok
mértéke, illetve műszaki, szervezési intézkedések révén a kockázatok elfogadható
mértékűvé csökkenjenek. A munkavédelmi törvény 54. § (2)-(3) bekezdései alapján a
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munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg,
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes
anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket
(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a
veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A
kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező
előfordulása esetén munka higiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció
mértékének meghatározásáról. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a
megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a
tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles
elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység,
technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az
eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a
munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők
megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú,
por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni
a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz,
munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset,
fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés
a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 56. §-ban
meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.
A kémiai kockázatokra vonatkozó feladatok elvégzésének szükségességét a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény határozza meg, melynek 19.§ (1) bekezdése és
20.§ (3) bekezdése alapján a veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes
anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a
tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító
kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért
szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás
keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős. A veszélyes
anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és
végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse,
a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne
növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért,
valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység
esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem
szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
Önkormányzatunk rendelkezik munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatokkal , a kémiai
kockázatokra vonatkozó feladatoknak megfelelően megtörtént az Önkormányzatnál illetve
intézményeinél használt veszélyes anyagok használatának bejelentése, a szükséges
tevékenységek elvégzése. Az előbb említett szabályzatok illetve a kémiai kockázatokra
vonatkozó kockázatelemzés azonban elavult azok felülvizsgálata és új szabályzat elkészítése
indokolt, melyhez munkavédelmi, tűzvédelmi szakembert szükséges igénybe venni.
Árajánlatkéréssel a polgármester úr megkereste

a

K + H Safety Munkavédelmi és
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8111 Seregélyes, Mikszáth
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Kálmán u. 27., KSH szám: 23026696-7490-113-07, adószám: 23026696-2-07, Cg.: 07-09-019427,
képviseli: Koncz Zoltán ügyvezető), akik a határozati javaslat 1. mellékletét képező megbízási
szerződés tervezete – melyet a képviselő-testület tagjai kézhez kaptak- 145.000,- Ft +Áfa, azaz
Egyszáz-negyvenötezer forint +Áfa megbízási díj ellenében
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Iskola
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
Háziorvosi Szolgálat
Védőnői Szolgálat
Hantosi Főzőkonyha
Kultúrház
Ravatalozó
Hantos Községi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége tekintetében

az alábbi feladatok ellátását vállalta:
Munkavédelemmel kapcsolatos megbízás keretében
•
•

•

A munkavállalók munkavédelmi oktatása keretében Megbízott köteles az oktatási tematikát
kidolgozni, a munkavédelmi oktatás kapcsán a szükséges dokumentálást elvégezni.
Megbízott köteles az egyéni védőeszköz juttatás rendjére vonatkozó szabályzatot elkészíteni.
A szabályzatnak tartalmaznia kell munkakörönként a fellépő veszélyek, ártalmak elleni
védőeszközöket, a munkavállalók munka alkalmassági orvosi vizsgálatára vonatkozó
szabályokat, valamint a védőital juttatására vonatkozó munkáltatói kötelezettségeket.
Megbízott köteles a munkavédelmi kockázatelemzést elkészíteni. A kockázatértékelésen a
hatályos jogszabályok értelmében, foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak is részt kell venni.
A dokumentációkat – beleértve az egyéni védőeszköz szabályzatot is – munkavédelmi
szakember és a szakorvos együttesen köteles aláírni. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos
részvételét a Megbízó biztosítja.

Tűzvédelemmel kapcsolatos megbízás keretében
•
•
•

A munkavállalók tűzvédelmi oktatása keretében Megbízott köteles az oktatási tematikát
kidolgozni, a tűzvédelmi oktatás kapcsán a szükséges dokumentálást elvégezni.
Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a tűzvédelmi szabályzatot és annak mellékleteként a
tűzriadó tervet a jogszabályi változásoknak megfelelően elkészíti.
Megbízott szakmai segítséget nyújt Megbízónak a tűzvédelmi tájékoztató jelzések
elhelyezésében.

A szerződés tervezetre visszatérve szeretném elmondani, hogy a képviselő-testület tagjaihoz
kiküldött megbízási szerződés tervezet a vállalkozó által átküldött szerződés tervezet javított
változata.
A vállalkozó által átküldött szerződés tervezethez kapcsolódóan az alábbi változtatást
eszközöltem:
• pontosításra kerültek az önkormányzat intézményei elnevezései- Művelődési Ház
helyett Kultúrház, Hantosi Gesztenyéskert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Óvoda helyett illetve a Polgármesteri Hivatal helyett Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal Hantosi Kirendeltsége került a szerződés tervezetbe
• bekerült az ellátandó területek közé a Hantosi Főzőkonyha, a Háziorvosi Szolgálat,
Védőnői Szolgálat, Hantos Községi Önkormányzat által foglalkoztatott
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•

közfoglalkoztatottak
Kiegészítésre került a

szerződés tervezet 3.2. pontja a teljesítésigazolással, mint a

kifizetést megelőző szükséges feltétellel. Így a szerződés tervezet 3.2. pontja az alábbiakra
módosult: „
Megbízó a Megbízási díjat teljesítés igazolás kiállítását követően kiállított számla ellenében,
annak kézhezvételtől számított 8 napon belül átutalja Megbízott ERSTE Bank Hungary Nyrtnél vezetett 11600006-00000000-44895792 számú bankszámlaszámra. A teljesítés igazolás
kiállítására a megbízó részéről Fischer József polgármester jogosult.”

• A vállalkozó által átküldött szerződés tervezetben az 1959. évi IV. törvény szerepelt,
ami hatályon kívül helyezésre került, helyette a hatályba lévő
Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény került hivatkozként a szerződés
tervezetbe.
• A vitás kérdések rendezésére célszerűségi okokból és mert a vállalkozó által átküldött
tervezet nem az érvényben lévő elnevezését tartalmazta az eljáró bíróságnak , a
Sárbogárdi Járási Bíróság illetékessége került kikötésre.
Fischer József polgármester:

Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítést.
Ez a lényeg.
A Start-munkaprogram kapcsán annyit el kell mondani, hogy van lehetőségünk arra, hogy
ezeknek az embereknek a munkabérét megkapjuk, ha a dologi kiadásokat összerakom, akkor
közel 5.000.000,- Ft kapunk az államtól, azért, hogy ezek az emberek árkot csinálnak, járdát
építenek, termelnek különböző dolgokat. Viszont nagyon szigorúan nézik, az első számú
fontosság, hogy a munkahelyen munkavédelmi, és tűzvédelmi szempontból oktatásban
részesüljenek.
Ezt a K+H Safety Munkavédelmi és környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság tematika szerint meg is tette a kezdő 22 emberünknek. Innentől kezdve ők nem
mondhatják, hogy nem hallották, nem látták, mert ott voltak, aláírták a jelenléti ívet. Az
Önkormányzat így pedig védve van, hiszen az oktatás megtörtént. Ez pedig nem egy utolsó
szempont.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdése hozzászólása?
Hozzászólások:
Bódi Zoltán települési képviselő:

Így van, ahogy a polgármester úr mondta, fontos, hogy a közfoglalkoztatottak tisztában
legyenek a munkavédelmi szabályokkal. Nem is tartom ezt egy olyan nagy összegnek, ha azt
nézzük, hogy 20.000-30.000,- Ft-ért készítik el egy üzletre.
Fischer József polgármester:

Így is van.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Én a szavazás előtt szeretném személyes érintettségemet
jelezni a K+H Safety
Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kapcsán,
mert az ügyvezető Koncz Zoltán a testvérem.
Fischer József polgármester:
Köszönöm. Javaslom, hogy Koncz Ferenc települési képviselőt személyes érintettség miatt- a
munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére
megbízandó cég ügyvezetője a települési képviselő testvére- ne zárja ki a Képviselő-testület.
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata, véleménye?
A személyes érintettség ügyében más javaslat, vélemény nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Döntés a Hantos Községi
Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a munkahelyi
kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről című ügyben Koncz
Ferenc települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „ Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására
és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről” című ügyben
Koncz Ferenc települési képviselő személyes érintettsége ügyében a jelenlévő négy települési

képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (III.19.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a
munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről című ügyben
Koncz Ferenc települési képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki.
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Fischer József polgármester:
Kérdezem, hogy a „Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi
feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről”
című ügyben van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Hantos Községi Önkormányzat
munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés
elkészítésére megbízási szerződés kötéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi
feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés
kötéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2015. (III.19.) határozata
Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a
munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Döntés a Hantos Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi
feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés
kötéséről” című napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi Önkormányzat
tűzvédelmi, munkavédelmi feladatainak ellátására és kockázatbecslésének elkészítése , a
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatainak elkészítése érdekében
a K + H Safety Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 8111 Seregélyes, Mikszáth Kálmán u. 27., KSH szám: 230266967490-113-07, adószám: 23026696-2-07, Cg.: 07-09-019427, képviseli: Koncz Zoltán
ügyvezető) 145.000 Ft+ÁFA megbízási díj ellenében megbízási szerződés kötését határozza
el.
2./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi Önkormányzat
tűzvédelmi, munkavédelmi feladatainak ellátására és kockázatbecslésének elkészítésére továbbá
a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatainak elkészítésére vonatkozó a K + H Safety
Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:
8111 Seregélyes, Mikszáth Kálmán u. 27., KSH szám: 23026696-7490-113-07, adószám:
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23026696-2-07, Cg.: 07-09-019427, képviseli: Koncz Zoltán ügyvezető) kötendő megbízási
szerződés tervezetét- mely jelen határozati javaslat 1. melléklete – változtatás nélkül elfogadja.
3./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt tűzvédelmi és
munkavédelmi feladatok ellátására , a kockázatbecslés elkészítésére továbbá a munkavédelmi és
tűzvédelmi szabályzatok elkészítésére 145.000,- Ft + ÁFA azaz egyszáz- negyvenötezer forint +
ÁFA összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletének módosításáról a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a K + H Safety Munkavédelmi és
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8111 Seregélyes,
Mikszáth Kálmán u. 27., KSH szám: 23026696-7490-113-07, adószám: 23026696-2-07, Cg.:
07-09-019427, képviseli: Koncz Zoltán ügyvezető) a határozat 1. melléklete szerinti
megbízási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
2015. április 30.

3. Döntés az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

elnevezésű szakfeladaton működtetett Kultúrház 2015. évi költségvetése módosításáról
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

áttanulmányozás végett írásban

Fischer József polgármester:

Az utolsó megtárgyalandó pont nálam, az, amiről az előző ülésünkön is hosszasan
beszélgettünk, ez pedig a Népdalkör támogatása, amelyről a civil szervezetek támogatása
kapcsán volt szó.
Jelen állás szerint csak elszámoltatható, átlátható civil szervezeteket lehet támogatni az
Önkormányzat által. Jelenleg nekünk csak egy ilyen civil szervezetünk van, mégpedig a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület. Mindenki megkapta, a pályázatról szóló
tájékoztatót, hogy hogyan juthat támogatáshoz. Az egyesület hétfőn tartotta az ülését , ahol
kialakult az az álláspont, hogy a nyugdíjasklub és az óvodai szülői munkaközösség, akik nem
bejegyzett civil szervezetek és így nem pályázhatnak az önkormányzati támogatásra, a
Faluvédő Egyesület csoportjai lesznek és így kérnek majd támogatást
Beszéltem a Népdalkör vezetőjével, arról, hogy hogyan is juthatnak támogatáshoz, mivel nem
automatikusan kapják ők sem a támogatást. A Népdalkör vezetője kérte tőlem, hogy
tolmácsoljam azon kérésüket, miszerint általuk az a verzió fogadható el, hogy a számukra
szükséges 200.000,- Ft-os összeggel a Kultúrház 2015. évi költségvetését emeljük meg, és ők
ennek csoportjaként működnének tovább.
Megkérem jegyzőasszonyt egészítse ki az elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:

Az üggyel kapcsolatban csak azt tudom elmondani, amiről a polgármester úr a képviselőtestületi ülést megelőzően tájékoztatott.
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A polgármester úr arról tájékoztatott, hogy a Népdalkör és a Hantosi Férfidalárda a Kultúrház
csoportjaként szeretne tovább működni és a működésükhöz csoportok fellépésekre,
versenyekre történő utaztatása költségeire szükséges 200.000 Ft.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése összeállításakor még nem volt ismert a
Kultúrházban működő csoportok számának növekedése, és így ezen csoportok működéséhez
szükséges kiadások sem szerepelnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.
A fedezet megteremtéséhez az Önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítani kell, ahhoz
pedig képviselő-testületi döntés szükséges. A polgármester úr által elmondottakat figyelembe
véve elkészítettem a határozati javaslatot. Eszerint a polgármester úr azt javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése elnevezésű 910502 számú szakfeladaton, Közművelődés, közösségi,
társadalmi részvétel fejlesztése elnevezésű 082091 kormányzati funkción működtetett
Kultúrház 2015. évi költségvetése egyéb szolgáltatási kiadási rovatát - a Hantosi Népdalkör
és a Hantosi Férfidalárda csoportok- mint az intézményen belül működő – kulturális
csoportok működésének fedezete érdekében –200.000 Ft-tal azaz kettőszázezer forinttal az
Önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítsa az Önkormányzat 2015. évi tartaléka
terhére. A kiosztott határozati javaslat tehát ezt tartalmazza.
Emlékeztetőül szeretném megismételni a 2015. február 23-i képviselő-testületi ülésen általam
elmondottakat. Az Önkormányzat csak átlátható, szabályszerűen működő , bejegyzett civil
szervezetek részére nyújthat támogatást.
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.
Fischer József polgármester:

Köszönöm a jegyzőasszony kiegészítését.
Kérdezem van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása.
Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:

Ez most azt jelenti, hogy a Kultúrház csoportja lesz a Népdalkör, és a Férfidalárda?
Gálné Papp Erika jegyző:

A polgármester úr tájékoztatása szerint a Hantosi Népdalkör és a Hantosi Férfidalárda 2015.
évtől az Önkormányzat egyik szakfeladatán működtetett Kultúrház csoportjaként szeretne
tovább működni.
Koncz Ferenc települési képviselő:

Erről mi döntünk?
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Gálné Papp Erika jegyző:

A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy e csoportok működési költségeire fedezetet
biztosít-e költségvetéséből.
Egyébként a polgármester úr úgy tájékoztatta most a képviselő-testületet, hogy a Hantosi
Népdalkör és a Hantosi Férfidalárda döntött úgy, hogy Kultúrház csoportjaiként szeretnének
működni tovább.
Fischer József polgármester:

Igen így van.
Köszönöm jegyző asszony a kiegészítést.
Koncz Ferenc települési képviselő:

Erről beszéltünk az előző képviselő-testületi ülésen.
Az is lehet, hogy ők most úgy gondolkodnak, hogy átmenteti időben, amíg civil szervezetként
be nem jegyzi őket, addig ez így jó nekik.
Kertész Mihály települési képviselő:

Így van. Láthatjuk azt is a polgárőrség kapcsán, hogy milyen nagyon nehezen alakul meg egy
civil szervezet.
Vannak, akik ezt kontrolálják.
A polgármester úr azt mondta, hogy van valami határidő. Nem igaz?
Fischer József polgármester:

Igen, 60 nap. Ez viszont sajnos még nem járt le, mivel nem naptári napról, hanem
munkanapról van szó.
Bódi Zoltán települési képviselő:

Az akkor mindjárt 80 nap lesz.
Fischer József polgármester:

Így van sajnos.
Kertész Mihály települési képviselő:

Jól meggondolják ezt a dolgot.
Fischer József polgármester:

Igen, és nem is adnak tájékoztatást.
Egy a lényeg, hogy jelenleg ezzel tudjuk megoldani, hogy a Népdalkör működhessen.
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az Önkormányzat közművelődési
intézmények, közösségi színterek működtetése elnevezésű szakfeladaton működtetett
Kultúrház 2015. évi költségvetése módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:

Kéri, hogy aki a Döntés az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése elnevezésű szakfeladaton működtetett Kultúrház 2015. évi költségvetése
módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015. (III.19.)
számú határozata
Döntés az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése elnevezésű szakfeladaton működtetett Kultúrház 2015. évi költségvetése
módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése elnevezésű szakfeladaton működtetett Kultúrház 2015. évi
költségvetése módosítása ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Önkormányzat közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése elnevezésű 910502 számú szakfeladaton, Közművelődés,
közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése elnevezésű 082091 kormányzati funkción
működtetett Kultúrház 2015. évi költségvetése egyéb szolgáltatási kiadási rovatát - a
Hantosi Népdalkör és a Hantosi Férfidalárda csoportok- mint az intézményen belül
működő – kulturális csoportok működésének fedezete érdekében –200.000 Ft-tal azaz
kettőszázezer forinttal az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére
megemeli.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Fischer József polgármester.
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Fischer József polgármester:
Részemről ez a három dolog várt megtárgyalásra.
Kérdezem a jegyzőasszonyt van-e még bejelenteni valója?
Gálné Papp Erika jegyző:

Igen. A Képviselő-testület tagjai az ülést megelőzően tájékoztatásul kézhez kapták a Fejér
Megyei Kormányhivatal 2015.évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési tervét.
Ahogy olvashatták az idei évben célvizsgálatként az önkormányzati adórendeletek vizsgálatát
fogják elvégezni.
A képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.
A tájékoztatás a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi
ellenőrzési munkatervéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 17.40 perckor bezárom.

K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ :Bódi Zoltán:/
jkv. hitelesítő
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