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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 
(hétfőn) 17.15 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 

 Koncz Ferenc települési képviselők 
 
 
Továbbá:   

Gálné Papp Erika jegyző 
  Finta Florencia jkv. 
 
 

 
Napirend előtt: 

 
 

Fischer József polgármester: 
 
Szeretettel köszöntök mindenkit. 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület ülésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási 
Hivatal Hivatalvezetőjét, illetve helyettesét meghívták, ők viszont jelezték, hogy köszönik a 
meghívást, de nem tudnak részt venni a képviselő-testület ülésén. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő jelen 
van.  
 
Az ülést  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani  Bódi Zoltán települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő öt települési 
képviselő szavazásával  öt igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
39/2015.(IV.27.) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 17.15 órakor 

kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megválasztásáról  

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
április 27-én tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv 
hitelesítőjéül Bódi Zoltán 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  
 

40/2015.(IV.27.) számú határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 17.15 órakor 
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
április 27-én tartandó nyilvánost ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az 
alábbiak szerint tárgyalja: 
 
1./ Tájékoztató a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
2./ Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség 
teljesítésének, a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló igazolás 
bemutatásának megtörténtéről 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
3./ Döntés a 2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások 
elnyerésére kiírt pályázatokról. 
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Előadó: Fischer József polgármester 
4./ Polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
5./ Az Önkormányzat 2014-2019 közötti ciklusáról szóló gazdasági programjáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
6./ A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
7./ Bejelentések 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.  
 

1. napirend 
 

Tájékoztató a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről 
 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a határozati javaslatot 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rögtön át is adom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének, hogy tájékoztasson minket a 
leadott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről. 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Köszönöm szépen. 
Én is újfent szeretettel köszöntök mindenkit. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a polgármester, települési képviselők, Ügyrendi 
Bizottság tagjai eleget tettek az Mötv. 39.§ -ban foglalt kötelezettségüknek. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2015. január 29-én tartott üléséről szóló jegyzőkönyvben a vagyon-
nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének megtörténte rögzítésre került, de nem történt meg 
az erről szóló személyenkénti határozatok meghozatala. 
 
Ezt a törvényes működés érdekében pótolni kellett és határozatot  kellett hozni a  
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről; mégpedig tekintettel arra, hogy 
személyhez kötődő döntésről van szó, a bizottság személyenként  kell külön határozatot 
kellett hozzon. 
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Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága  2015. április 27-én tartott ülésén 
elvégezte a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről szóló egyedi határozatok 
meghozatalát és 8-12/2015. (IV.27.) számú határozataival megállapította, hogy Hantos 
Községi Önkormányzat a polgármestere, települési képviselői, Ügyrendi Bizottság tagjai 
eleget tettek az Mötv. 39.§ -ban foglalt vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek 
 
Éppen ezért javaslom a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről  
szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Köszönöm szépen. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen a tájékoztatót. 
 
Ehhez igazán hozzáfűzni valóm nincs, hiszen a kötelezettségének mindenki eleget tett. 
 
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 leadott képviselői vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja 
el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
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 41/2015. (IV.27.) számú 
határozata  

 
a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok  nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság Elnökének 
előterjesztésében megtárgyalta a „a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok  
nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató elfogadásáról” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság jelentése 
alapján megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 39.§-ban előírt  vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek a  
települési képviselők és hozzátartozóik határidőre eleget tettek.   
 
Képviselői jogaikat gyakorolhatják és a meghatározott juttatásokban részesülhetnek. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 2.) napirendi pont tárgyalására.  
 

2. napirend 
 

Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség 
teljesítésének, a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló 

igazolás bemutatásának megtörténtéről 
 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a határozati javaslatot 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ennél a napirendi pontnál én szintén az Ügyrendi Bizottság elnökét kérem meg, hogy 
ismertesse a napirendi pontban foglaltakat. 
Átadom a szót az elnök úrnak. 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén megállapította, hogy minden képviselő felvételre került a 
KOMA adatbázisba. Az adatbázisban való szereplés igazolását minden képviselőnél 
határozattal elfogadtuk. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
Hozzáfűznivaló ehhez a témához részemről nincs. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételi kötelezettség teljesítésének, a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való 
felvételről szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség 
teljesítésének, a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló 
igazolás bemutatásának megtörténtéről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
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 42/2015. (IV.27.) számú 
határozata  

 
a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség teljesítésének,  a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló igazolás 
bemutatásának megtörténtéről szóló tájékoztató elfogadásáról  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság Elnökének 
előterjesztésében megtárgyalta a „Tájékoztató a  köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvételi kötelezettség teljesítésének,  a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
(KOMA) való felvételről szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság jelentése 
alapján megállapította, hogy a települési képviselők, polgármester és a bizottság tagjai  a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételükről szóló  igazolást 
bemutatták és ezzel eleget tettek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 38.§ (4) bekezdésében  foglalt kötelezettségüknek. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 3.) napirendi pont tárgyalására.  
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3. napirend 
 

Döntés a 2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások 
elnyerésére kiírt pályázatokról. 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai a kérelmet és másolatait , a határozati javaslatot és mellékletét 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ahogy arról már beszéltünk, csak olyan civil szervezetnek adhatunk támogatást, amelyek be 
vannak jegyezve, átláthatóak, és el tudnak felénk számolni. 
Igaz, hogy eddig Hantoson ezzel nem volt probléma, mert mindenki el tudott számolni. 
 
A szabályok szerint kiírtuk a pályázatot a civil szervezetek részére. A határozati javaslatból és 
a további kiküldött anyagból látszik, hogy a Hantosi és Faluvédő Kulturális Egyesületbe, 
mely bejegyzett civil szervezet, a Nyugdíjas Klub és Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközössége is betagozódott, így a  Faluvédő és 
Kulturális Egyesület ezen csoportjai részére is kért működési támogatást és nemcsak a 
néptánccsoportok oktatására. Az Összes felsorolt csoport tehát a Faluvédő- és Kulturális 
Egyesület csoportjaként kap támogatást. 
A kapott támogatásról , a pénzek elköltéséről a betagozódott csoportok által beadott számlák 
alapján a Faluvédő és Kulturális Egyesület fog elszámolni a képviselő-testület felé.  
A kért  1.170.000,-Ft támogatásból  a Faluvédő és Kulturális Egyesület egyrészt korábbi 
évekhez hasonlóan a  néptánccsoportok tánctanára díjazásának fedezetét szeretnénk 
biztosítani  1.080.000,-Ft összegben, továbbá  a Nyugdíjas Klub csoport működési 
költségeihez kérnek 30.000,-Ft támogatást, az Óvodai Szülői Munkaközösség csoportjuk 
számára 60.000,-Ft-os támogatást szeretnének igényelni 
Ahogyan az látható az Iskola Szülői Munkaközössége nem tagozódott be a Faluvédő és 
Kulturális Egyesület alá, róluk nem tudjuk, hogy mit terveznek, erről felénk nem nyilatkoztak. 
 
Kérdezem a jegyzőasszonyt van-e valami kiegészíteni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Képviselő-testület által a 2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és 
rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt pályázati felhívásra határidőn belül  egy pályázat 
érkezett.  
 
A benyújtott pályázat illetve pályázó a pályázati kiírásoknak megfelelt. 
 
2015. évben helyi civil szervezet részére a képviselő-testület további támogatást csak a 
költségvetésben történő fedezet biztosítás és új pályázati eljárás lebonyolítását követően 
nyújthat. 
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Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyző asszony a kiegészítését. 
 
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 Faluvédő és Kulturális Egyesület 
támogatásáról  szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról szóló 
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
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 43/2015. (IV.27.) számú 
határozata 

 
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Faluvédő és Kulturális 

Egyesület támogatási kérelmének helyt adva 
 

 A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Faluvédő és 
Kulturális Egyesület részére 1.170.000,-Ft (azaz Egymillió-százhetvenezer forint) vissza 
nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) ) önkormányzati rendeletének 3.§-ában, a 15. 
mellékletében foglalt működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére az 
Egyesületen belül működő Bokréta tánccsoport és az utánpótlás csapata oktatását végző 
tánctanár 2015. évi díjazásának fedezete biztosítása céljából, valamint a Nyugdíjas Klub 
illetve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői 
Munkaközösségének közösségi tevékenységeinek támogatása céljából. 
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Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesülettel aláírja. 
(Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon, a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 

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

4. napirend 
Polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és, a határozati javaslatot áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Előadó: Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én itt ismételten átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. 
A napirendi pont tárgyalása előtt pedig szeretném személyes érintettségemet jelezni, hiszen a 
saját illetményemről és költségtérítésemről van szó. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én is szeretném személyes érintettségemet jelezni, mivel a férjem illetményéről és 
költségtérítéséről van szó. 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Köszönöm szépen.  
 
Javaslom, hogy Fischer József polgármestert a képviselő-testület személyes érintettség miatt a 
Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása című ügyben a 
szavazásból ne zárja ki. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata, véleménye? 
 

A személyes érintettség ügyében más javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
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Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Döntés a polgármester 
illetményének, költségtérítésének meghatározása című ügyben Fischer József 
polgármestert  a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása” című ügyben 
Fischer József polgármester személyes érintettsége ügyében a jelenlévő öt települési képviselő  
szavazásával 
három igen szavazattal ,  
kettő tartózkodással, 
és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

44/2015. (IV.27.) számú határozata 
 

Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő  kizárásról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

 
a „Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása” című ügyben  
Fischer József polgármestert személyes érintettsége miatt  a szavazásból nem zárja ki. 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi bizottság elnöke: 
 
Köszönöm szépen.  
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a képviselő-testület személyes 
érintettség miatt a Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása 
című ügyben a szavazásból ne zárja ki. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata, véleménye? 
 

A személyes érintettség ügyében más javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Döntés a polgármester 
illetményének, költségtérítésének meghatározása című ügyben Fischerné Koncz Katalin 
települési képviselőt  a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása” című ügyben 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő személyes érintettsége ügyében a jelenlévő öt 
települési képviselő  szavazásával 
három igen szavazattal ,  
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kettő tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

45/2015. (IV.27.) számú határozata 
 

Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő  kizárásról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

 
a „Döntés a polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása” című ügyben  
Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettsége miatt  a szavazásból nem 
zárja ki. 
 
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta a polgármester illetményére, illetve költségtérítésére 
vonatkozó javaslatot. Ennek oka az volt, hogy 2014. december 12. napján hatályba lépett a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvényt (továbbiakban: Kttv.) módosító 
2014.évi LXXXV. törvény. Ez at jogszabály új fejezettel – a VII/A. A polgármester, 
alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések -egészítette ki 
a közszolgálati törvényt: 
Az új fejezet 225/L.§ (1) bekezdése tételesen felsorolja, hogy a közszolgálati törvény mely 
rendelkezéseit kell a polgármesteri foglalkozatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni. 
Ennek értelmében alkalmazandó rendelkezés a Kttv. 224.§ (4) bekezdése is, mely szerint a 
helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter át nem ruházható 
hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti. 
Tekintettel arra, hogy a Kttv. 225/L.§-a a Kttv. 224.§-át teljes egészében alkalmazni rendeli a 
polgármesteri jogviszonyban lévő polgármesterre is, így a Képviselő-testület, mint a 
polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorló testület- mérlegelési jogkörben- a 
polgármester esetében is   30 %-kal megemelheti az illetményt. 
Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  ( továbbiakban: 
SZMSZ) szóló 11/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete 48.§ (5) bekezdése alapján a 
polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, így a polgármester 
illetményének, költségtérítésének  kérdésében is a képviselő-testület jogosult  döntést hozni. 

 
Az SZMSZ 48.§ (6) bekezdése alapján a polgármesterrel kapcsolatos munkáltató 
joggyakorlással kapcsolatban a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot. 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Ügyrendi Bizottsága  2015. április 27-én tartott ülésén a 
24/2015. (IV.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek   Fischer 
József polgármester 30%-os illetmény emelésre tegyen a Képviselő-testületnek javaslatot. 
A polgármester úrnak  - tájékoztatása szerint -  főállású polgármesterként a korábbi 
munkahelyéről kapott havi illetménye és a tiszteletdíja együttes összegéhez képest havi nettó 
60.000-70.000 Ft jövedelemcsökkenése keletkezett.  
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Ugyanakkor főállású polgármesterként sokkal több energiát-időt tud  a településünk 
gyarapodására , fejlődésére szánni. A polgármesteri tisztség betöltése felelősségteljes, egész 
embert igénylő munka, melynek egyfajta megbecsülését jelenti az illetmény. 
  A polgármester bérrendezésére a fedezet a 2015. évi költségvetés tartalékából biztosított.  
 
Mindezek alapján Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a 24/2015. (IC.27.) és  
25/2015. (IV. 27.) számú határozatával úgy döntött,  javasolja Hantos  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének,  hogy  a polgármester illetményét 2015. május 1-től 
388.900 Ft., a költségtérítést 58.300 Ft összegben állapítsa meg. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a polgármester illetményének 
meghatározásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Kéri, hogy aki a Döntés a polgármester illetményének meghatározásáról szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával  
három igen szavazattal ,  
két tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú 
határozata 

 
Döntés a  polgármester illetményének megállapításáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága  az Ügyrendi  Bizottság Elnöke 
előterjesztésében  „ a Döntés a  polgármester illetményének megállapítására” című 
előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  munkáltató 
jogkörében  eljárva  

 
- figyelemmel  Hantos Község 2014. évi állandó lakosai számára  - Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b.) 
pontja , továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 224. § 
(4) bekezdése alapján 

 
Fischer  József főállású polgármester illetményét 2015. május   1-től 
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bruttó 388.900 Ft azaz háromszáz- nyolcvannyolcezer- kilencszáz forintban 
állapítja meg. 

 
Utasítja Bódi Zoltán alpolgármestert, hogy a polgármester havi illetményének 
folyósításához szükséges iratokat készítesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár 
felé.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester 

 
 

 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Most pedig külön a költségtérítésről meghatározásáról is kell szavaznunk. 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a  polgármester költségtérítésének 
megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Döntés a  polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával  
három igen szavazattal ,  
két tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. (IV.27.) számú 
határozata 

 
Döntés a  polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Ügyrendi  Bizottsága Elnöke 
előterjesztésében  „ a Döntés a  polgármester költségtérítésének megállapítására” című 
előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos  Község Önkormányzat   Képviselő-testülete munkáltató jogkörében  
eljárva  

 
  - figyelemmel  Hantos  Község 2014. évi állandó lakosai számára , továbbá a 
polgármester számára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b.) pontja továbbá a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011.évi CXCIX. törvény  224.§ (4) bekezdésére  megállapított illetménye 
mértékére  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
71.§ (6) bekezdése alapján  
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Fischer  József főállású polgármester költségtérítését 2015. május  1-től 

 
58.300 Ft azaz ötvennyolcezer- háromszáz  forintban állapítja  meg. 
 
Utasítja Bódi Zoltán alpolgármestert, hogy a polgármester havi költségtérítésének 
folyósításához szükséges iratokat készítesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár 
felé.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester 

 
 

 
 

Koncz Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Köszönöm szépen.  
 
Akkor én vissza is adnám a szót Fischer József polgármester úrnak. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek a belém vetett bizalmat. Ígérgetni lehet, de én 
nem ígérni, hanem bizonyítni szeretném, hogy meg tudom ezt hálálni, a lehető legnagyobb 
erőbedobással, minden idegszállal arra koncentrálva, hogy ebből a költségvetésből és 
pályázatokból a lehető legjobbat tudjuk kihozni. 
Még egyszer köszönöm. 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására. 
 

5. napirend 
 

Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának elfogadásáról 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai , a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az igazság az, hogy egy ilyen tervet már el kellett készíteni 2010- évben is. Nem titok, hogy a 
jegyzőasszony segítségét kértem, mert van ennek az egésznek egy háttere, hogy melynek a 
ciklusprogramban szerepelnie kell. 
A kiküldött anyagból csak annyit szeretnék kiemelni, hogy mi az a fejlesztés, amiben már 
benne vagyunk. Ezen csak pár mondatban végig szaladnék. 
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Tehát van egy elnyert kamerás pályázatunk, 3.138.000,-Ft támogatási értékkel, amelyet be 
kell fejeznünk. 
Benne vagyunk továbbá Hantos Község arzénmentesítésében, amely kapcsán a mai nap 
folyamán voltam tárgyaláson, és újabb információk állnak rendelkezésre. Várhatóan május 
közepén- június elején történik meg a második kör kiírása, amelyet már nagyon vártunk. 
A lényeg, hogy ez az a két olyan fontos dolog, amelyet végre kell hajtanunk. 
Ezenkívül bizonyára lesznek olyan pályázatok, amelyekre lehetőségünk nyílik pályázni, mint 
például a most kiírt óvodai étkeztetés fejlesztésére pályázat, ahol az Óvoda konyhájának, 
étkezőjének felújítására van lehetőség. 
Vannak nagyobb pályázatok, amelyek  például az Orvosi rendelő és a mellette lévő lakrész 
felújítására adnak lehetőséget. 
Egy a lényeg, ez csak egy iránymutatás, ettől el lehet térni. Lényeg, hogy azokat a 
lehetőségeket ki kell használni, amelyeket a pályázatok adnak, és onnantól fogva a kis 
vagyonunkkal, vagyis jelenleg a lekötött 20.000.000,-Ft-tal, és további 24.000.000,-Ft-tal 
gazdálkodunk. Tehát pluszban vagyunk, ezt szeretném is megőrizni, de természetesen, ha 
valamire ki kell adni, akkor azt úgy is a képviselő-testület elé fogjuk hozni, és megtárgyaljuk. 
A másik fontos dolog a közmunka programnak az intenzív kihasználása. Ennek kacsán is 
vannak már fejben is tervek és vannak konkrétumok is, de az, ami pénz kiadását igényli, 
akkor azt úgy is a képviselő-testület elé hozzuk. 
Röviden-tömören én a lehető legjobbat szeretném kihozni ebből a költségvetésből, a 
képviselő-testület, illetve a hivatali dolgozók segítségével, hiszen mindenkinek a munkájára 
szükség van, hogy a terveket meg is tudjuk valósítani, megőrizve egy kis tartalékot is. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló 
gazdasági programjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
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 48/2015. (IV.27.) számú 
határozata 
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Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának  elfogadásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programja előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület  Hantos Község 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programját- 
mely jelen  határozat 1. melléklete-  változatlan formában elfogadja.  
 
A képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
2015-2019  évekre vonatkozó program végrehajtásáról gondoskodjon, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:Fischer  József polgármester    
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 6.) napirend tárgyalására. 
 
 
 
 

6. napirend 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, támogatásokról 

szóló rendelettervezet véleményezése  
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a rendelet tervezetet a hatásvizsgálati lappal és 
indokolással , a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A lényeg ebben a mondatban ott van, hogy véleményezés. Mivel Közös Önkormányzati 
Hivatal vagyunk Nagylókkal, minden ilyen irányú dologban mi csak véleményezünk a 
megállapodás alapján. 
Én azt mondtam, hogy ha van lehetőség, nézzük meg, hogy mik, azok a dolgok, amiket a 
dolgozók jelenleg megkapnak és mi az, amit megkaphatnak. 
A közszférában utoljára 2007-ben volt bérrendezés, tehát jelenleg az akkori állapotok szerint 
vannak a bérek. 2013-ban már az előző képviselő-testülettel is tárgyaltuk, hogy mit lehetne 
kitalálni, ami érintené a dolgozókat. Ebbe beletartoznak a hivatali dolgozókon kívül a 
közalkalmazottak is, például akik a Főzőkonyhán dolgoznak. Ha nézzük, hogy a 
közmunkások bérét folyamatosan emelik, és keresnek körülbelül nettó 57.000,-Ft-ot, aki a 
konyhán dolgozik, keres kb. nettó 70.000,-Ft-ot, és aki a hivatalban van, felelősségteljes 
munkát végez, keres kb. nettó 80-100.000,-110.000,-Ft-ot, attól függően, hogy hány éve 
dolgozik. 
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Egy a lényeg, hogy amit rendeltbe kellene, foglaljunk, az az, hogy az elkövetkezendőkben mi 
az, amit adhatunk, és mi az, ami kötelező. 
Van itt például ez az 1.000,-Ft, ami szinte kötelező, mivel a dolgozó a fizetését csak 
bankszámlára kaphatja, ami költséggel jár, és máshogy nem tudja felvenni a fizetését. Ez havi 
1.000,-Ft-ot jelent dolgozónként, amit az állam engedélyez, ez egy  adható kategória és ebből  
bankszámlavezetést és pénzfelvételt fedezni lehetne. 
A fizetéseket egyébként itt is százalékos arányban lehet eltéríteni, de azt hiszem a 
jegyzőasszony bővebb tájékoztatást tud adni nekünk, arról, amikor volt korábban szó a 10%-
os eltérítésről, amit a korábbi képviselő-testület nem fogadott el. 
 
Megkérem, jegyzőasszony tegye meg kiegészítését. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm szépen. 
 
A Képviselő-testület a mostani napirendi ponton belül a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 

állományát megillető juttatásokról, támogatásokról szóló rendelettervezet véleményezését tárgyalja. 
Ettől egy kicsit eltért a polgármester úr, mivel ezen napirendi ponton belül nincs szó a 
konyhai dolgozói részére biztosítható juttatásokról, azzal kapcsolatban egy  külön döntést kell 
hoznia a képviselő-testületnek. 
 
Most tehát a napirendi ponton belül a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, támogatásokról szóló rendelettervezet véleményezését  kel megtárgyalja a 
képviselő-testület. 
 
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.)  237. 
§-ában foglaltak alapján az önkormányzat képviselő-testülete a törvény keretei között 
rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és 
kegyeleti támogatásokat. Továbbá a hivatkozott rendelet 234. §. /3/-/4/ bekezdései alapján 
illetménykiegészítést állapíthat meg. 

A 2012. március 1-jén hatályba lépett, Kttv.  rendelkezik azokról a kérdésekről, amelyeket a 
képviselő-testületnek rendeletben, és amelyeket a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban 
kell rendezni.  

A Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – jegyző – 
a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati Hivatalt alakított 
Nagylók Község Önkormányzatával. a Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal állományára 
vonatkozóan az egységes kezelhetőség érdekében szükséges rendeletet alkotni a 
megállapítható juttatásokról és támogatásokról, illetve a rendelet megalkotását követően 
szükséges lesz  a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és 
támogatásról szóló 4/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése is.. 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 
( továbbiakban : Megállapodás)  16. 4. pontja alapján a  Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőinek a foglalkoztatásával, juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.  
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A megállapodás 17. pontja kimondja, hogy a  Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és 
támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására Nagylók Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.  
A megállapodás 17.1 pontja értelmében  a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások megállapítására, s annak módosítására 
vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban Hantos Község 
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.  
A rendelet tervezetet a a polgármester úr  rendelkezésre bocsátottam 
 
A Megállapodás 17.2  pontja értelmében  Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
soron következő ülésén, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról 
véleményt nyilvánít, melyet a Közös Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a 
polgármester megküld.  
 
Ezért tűztük napirendi pontra a mai képviselő-testületi ülésen a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet tervezet véleményezése napirendi pont tárgyalását. 
 
A megállapodás 17.3 – 17.5. pontja tartalmazza a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelettel 
kapcsolatos további előírásokat. 
Eszerint amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet megalkotását 
megelőzően a Jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell 
ismertetnie.  
 Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában 
foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb 
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.   Ha Hantos Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne 
foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen 
utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati 
rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotható.  
 
A fentieknek megfelelően tehát  elkészítésre került a Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 
állományára vonatkozóan megállapítható juttatásokról és támogatásokról a rendelet tervezet, 
melyet a képviselő-testület tagjai írásban megkaptak, az előterjesztés mellékleteként. 
 
Tekintettel arra, hogy a juttatások megállapítása financiális kérdés is, az előterjesztést az 
elmúlt évek  gazdálkodási tapasztalataira  alapozva tettük meg. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 12-én  már tárgyalta a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet. 
 
Az akkor előterjesztett rendelet tervezetben szereplő , a jelenlegi 10 %-os illetmény 
kiegészítés 20%-ra való emelésével az akkori Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testület nem értett egyet, azt nem támogatta., így a rendelet megalkotására Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről sem került sor. 
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A Kttv 234. § (3) és (4) bekezdései egyébként  az illetménykiegészítés tekintetében a 
következőképpen rendelkeznek: 
 
"(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a 
köztisztviselő alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti feladatot 
ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat 
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%." 
 
A most elkészített rendelet tervezetben  a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők 
esetében is egységesen a Hantoson dolgozó köztisztviselők esetében már 2008. év óta, a 
Nagylókon dolgozó köztisztviselők esetében 2010. óta biztosított 10 % mértékű 
illetménykiegészítést  javaslunk megállapítani. 
 
E tekintetben tehát most  nem tartalmaz változást a rendelet tervezet. 
 
A Kttv. 143. § (1) bekezdése értelmében a kormánytisztviselőt a törvény alapján megillető 
illetmény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, 
fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján 
történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő 
részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése  alapján a 
munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben 
történő kifizetésének a költségét.  
Továbbá a 226. § (7) bekezdésben foglaltak értelmében a képviselő-testület hivatalánál 
foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás 
a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben 
nyújtható.  
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy 
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb 
1000 forint. A rendelettervezet a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott 1.000,- Ft/hó, azaz évi 12.000,- Ft összegű bankszámla-hozzájárulás 
megállapítására tesz javaslatot. 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) 
bekezdése a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét változatlanul bruttó 200.000,- 
Ftban határozza meg 
 
A Kttv. 152. § -a az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének tárgykörébe tartozó 
juttatásokra vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza: 
(1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen: 
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, 
b) albérleti díj hozzájárulás, 
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c) családalapítási támogatás, 
d) szociális támogatás, 
e) illetményelőleg, 
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
g) üdülési támogatás. 
(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja 
meg. 
(3) A kormánytisztviselő, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint 
eltartott gyermeke – a kormánytisztviselő teljesítménye alapján, a Kormány által 
meghatározott rendben – üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatást a 
kormánytisztviselőt a 151. § szerint megillető cafetéria-juttatás éves összegébe nem kell 
beszámítani. 
(4) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság 
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 
(5) Az elhunyt kormánytisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává 
nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat 
halottjává, ha jogviszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy 
méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették 
meg. 
(6) A szerv megszűnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód szerv, 
ennek hiányában a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el. 
(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított 
személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja. 
 
A fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy mindezek adható juttatások, - de a 
rendeletalkotás kötelező, - ugyanakkor az önkormányzati rendeletben történő szabályozásuk 
esetében sem válnak kötelezően adandóvá, hiszen a képviselő-testületek a közös 
önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározásakor döntenek az e célra előirányzott 
éves keretösszegről, melynek felhasználásáért a jegyző felel, az általa kiadott közszolgálati 
szabályzatban meghatározott rend szerint. 
Fontos szabály még, hogy míg az aktív köztisztviselőkre a juttatások, a már nyugállományba 
vonultakra a támogatások szabályai vonatkoznak, melyet maga a törvény különböztet meg. 
 
Álláspontunk szerint nagyon is méltányolható törekvés, hogy az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten gondoskodjék a hivatalából nyugdíjba vonult kollégákról. 
Esetükben a támogatásokra vonatkozó részletszabályokat is az önkormányzati rendeletnek 
kell tartalmaznia, míg az aktív köztisztviselők juttatásai esetében minderről a közszolgálati 
szabályzatban kell rendelkezni. 
 
Javasolom a képviselő-testületnek a rendelet tervezet megvitatását, és az előterjesztésnek 
megfelelően javaslom, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetben foglaltakkal értsen egyet és javasolja Nagylók Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének annak elfogadását.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítése során az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melynek eredményét is írásban 
megkapták a Képviselő-testület tagjai az  előterjesztés mellékleteként.. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján elkészült a rendelet tervezet 
általános és részletes indokolása is, melynek eredményét is írásban megkapták a Képviselő-
testület tagjai az  előterjesztés mellékleteként.. 
 
 
 
 
A polgármester úr által említett bankköltség hozzájárulással kapcsolatban még arról 
szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy  mind a közalkalmazottak, mind a 
köztisztviselők esetében 2013. december 31-ig hatályos szabályozások szerint az illetmény 
fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetmény-kifizetés a 
munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. 
 
2014. január 1-től ez a szabályozás módosult úgy, hogy a fizetési számlához kapcsolódóan a 
közalkalmazott, köztisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. 
 
E szabályozásokhoz kötődően a Kúria 17/2013. számú munkaügyi elvi határozata is, melyben 
kimondta, hogy  a közalkalmazott illetménye számlára átutalásához és egyszeri felvételéhez 
bankszámla és bankkártya szerződés kötése szükséges, amely alapján számlavezetési díj, 
kártyadíj és tranzakciós díj merül fel, a munkáltató ezeket csökkentés nélkül köteles a 
közalkalmazott részére megtéríteni. 
 
Minden bankhasználattal kapcsolatos költséget meg kell téríteni a közalkalmazottak, 
köztisztviselők, kormánytisztviselők, illetve a fegyveres szerveknél dolgozók részére. 
Valamennyi státusztörvény rögzítette 2013. december 31-ig i ugyanis azt, hogy a 
bankszámlahasználatból nem származhat hátrányuk a munkavállalóknak  
 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a értelmében a 2014. január 1. 
előtt keletkezett munkajogi igényeket maximum három évre visszamenőleg lehet benyújtani. 
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2014. január 1. előtt keletkezett bankszámla 
kompenzáció igényeket a közalkalmazottak számára, ha jól tudom, már teljesítette. 
 
Ami miatt erről tájékoztattam a képviselő-testületet, az az, hogy elképzelhető ilyen típusú 
igények benyújtása Önkormányzatunk más közalkalmazottai illetve köztisztviselői részéről is. 
 
Az ilyen típusú igények benyújtása lehetőségére fel kell készülni, és ha szükséges a jogos 
igények kielégítésére fedezetet is kell biztosítani. 
 
2014. január 1-től a bankköltség viseléshez nyugtható támogatások tekintetében változott a 
közalkalmazotti és a közszolgálati törvény is, így ezen időponttól kezdődően a fizetési 
számlához kapcsolódóan a közalkalmazott illetve köztisztviselő, kormánytisztviselő  részére 
legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű 
bankszámla-hozzájárulás adható. 
 
Ezért teszünk javaslatot a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról szóló rendelet-tervezetben a bankszámla-hozzájárulásként a 2015. évi 
költségvetési törvényben meghatározott mértékű 1000 Ft / hó hozzájárulás megállapítására. 
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A polgármester úr már jelezte, hogy ezen juttatást az Önkormányzatnál dolgozó 
közalkalmazottal részére is javasoljuk majd megállapítani, ezt azonban – ahogy az elején 
említettem- egy külön napirendi pont  keretében kell megtárgyalni és az ügyben külön   
döntést kell hozni. Önkormányzatunknál hosszú évek óta egyforma mértékű és formájú 
juttatásokban részesülnek a köztisztviselők és a közalkalmazottak is, például az éves cafetéria 
keret összege is 200.000 Ft, mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők esetében, így 
úgy gondolom úgy korrekt, ha a köztisztviselők részére biztosítani kért bankszámla- 
hozzájárulás megállapítására tett javaslaton túl, hasonló hozzájárulás megállapítását 
javasoljuk a közalkalmazottaink részére is. 
 
Az illetménykiegészítés mértékének megemelésére tett 2013. évi javaslat helyett- ahogy azt 
már említettem- változatlan mértékű 10 %-os illetménykiegészítésre teszünk javaslatot. ennek 
oka nem az, hogy 2013. évhez képest javult volna a köztisztviselők bérezése, mert az 2008. 
január 1. óta- a soros lépések miatti változásokat kivéve- változatlan. 
Sajtóértesülések alapján 2016. évben kezdődnek meg az egyeztetések a közszférában az 
életpályamodellel kapcsolatban és várhatóan 2017. évtől várható illetményemelés.  
Tehát 7 éve változatlan illetményalapunk várhatóan még két év után fog csak változni. 
 
Én tudom, hogy a közszférában minden területen kevés a pénz, mindenki szeretne 
fizetésemelést, de az is igaz, hogy a köztisztviselők esetében a pedagógusokkal, egészségügyi 
dolgozókkal szemben 2008 év óta nem történt bérrendezés. 
 
Ezért van az, hogy például 28 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező középfokú 
végzettségű köztisztviselőnk illetménye sem éri el kiegészítés nélkül a középfokú 
szakképzettek részére járó minimálbért. Ez mindenképpen elgondolkodtató, hiszen ezért az 
illetményért több kollegám is gyakran túlóráznak, tisztességgel és felelősséggel végzik 
munkájukat. Jelenleg a 8 fő létszámkeretünkből 7 fő köztisztviselő bérkompenzációra 
jogosult. Egy csoportvezető közfoglalkoztatott béréhez képest pár ezer forinttal magasabb 
több köztisztviselő bére. 
Azt gondolom, hogy jó lenne, ha ezen helyzet javítására  pénzügyi fedezetet kaphatnánk a 
képviselő-testületektől. Ennek kidolgozása folyamatban van, ezt a kérdést a mostani napirendi 
ponttól függetlenül, külön napirendi pontként szeretnénk várhatóan a következő ülésre 
előterjeszteni. 
 
Sajnos hasonló a helyzet az Önkormányzat konyháján dolgozó közalkalmazottak 
illetményével kapcsolatban is. Itt is elmondható, hogy döntő többségük illetményét a 
szakképzett minimálbére ki kell egészíteni illetve bérkompenzációra ogosultak. Az Ő 
esetünkben is hasonló javaslattal szeretnénk majd élni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem titok, 118.000,-Ft-ot is elérheti egy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező 
csoportvezető bére 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
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Tehát akkor jelenleg bruttó 4000.-Ft a különbség egy középfokú végzettségű köztisztviselő 
vagy szakképzett szakács és egy csoportvezető szakvégzettséggel rendelkező közmunkás bére 
között. Természetesen a közfoglalkoztatottak munkája is nagyon fontos, azt gondolom, hogy 
éppoly fontos munkát végeznek közalkalmazottaink és köztisztviselőink is, a felelősségük 
pedig jóval nagyobb.. 
De ismétlem ezt a kérdést és az általunk javasolt megoldást egy külön napirendi pontként, 
várhatóan a következő képviselő-testületi ülésen szeretnénk előterjeszteni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítését. 
Való igaz, hogy most ebben a rendeltben  változásként az a bizony 1.000,-Ft dolgozónként 
szerepel. Én azt mondom, hogy ez vállalható, és kell is, hogy adjuk, mert ha ez még gyűrűzik, 
a végén visszamenőlegesen kell, hogy fizessünk. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy említettem, a Kúria 17/2013. számú munkaügyi elvi határozata kimondta, hogy  a 
közalkalmazott illetménye számlára átutalásához és egyszeri felvételéhez bankszámla és 
bankkártya szerződés kötése szükséges, amely alapján számlavezetési díj, kártyadíj és 
tranzakciós díj merül fel, a munkáltató ezeket csökkentés nélkül köteles a közalkalmazott 
részére megtéríteni. 
 
Minden bankhasználattal kapcsolatos költséget meg kell téríteni a közalkalmazottak, 
köztisztviselők, kormánytisztviselők, illetve a fegyveres szerveknél dolgozók részére. 
Valamennyi státusztörvény rögzítette 2013. december 31-ig i ugyanis azt, hogy a 
bankszámlahasználatból nem származhat hátrányuk a munkavállalóknak  
 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a értelmében a 2014. január 1. 
előtt keletkezett munkajogi igényeket maximum három évre visszamenőleg lehet benyújtani. 
 
A polgármester urakkal  már beszéltünk a kérdésről és arra jutottunk, hogy igény esetén a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz hasonlóan, igazolt és a Kúria elvi döntése 
értelmében elismerhető banki költségeket maximum 3 évre visszamenőleg meg kell téríteni. 
 
Az ilyen típusú igények benyújtása lehetőségére- ahogy említettem-  fel kell készülni, és ha 
szükséges a jogos igények kielégítésére fedezetet is kell biztosítani. 
 
Ahogy korábban említettem 2014. január 1-től a bankköltség viseléshez nyugtható 
támogatások tekintetében változott a közalkalmazotti és a közszolgálati törvény is, így ezen 
időponttól kezdődően a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott illetve 
köztisztviselő, kormánytisztviselő  részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. 
 
Ezért teszünk javaslatot a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról szóló rendelet-tervezetben a bankszámla-hozzájárulásként a 2015. évi 
költségvetési törvényben meghatározott mértékű 1000 Ft / hó hozzájárulás megállapítására. 
Ezen juttatást az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottal részére is javasoljuk majd 
megállapítani, ezt azonban – ahogy az elején említettem- egy külön napirendi pont  keretében 
kell megtárgyalni és az ügyben külön   döntést kell hozni. Önkormányzatunknál hosszú évek 
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óta egyforma mértékű és formájú juttatásokban részesülnek a köztisztviselők és a 
közalkalmazottak is, például az éves cafetéria keret összege is 200.000 Ft, mind a 
közalkalmazottak, mind a köztisztviselők esetében, így úgy gondolom úgy korrekt, ha a 
köztisztviselők részére biztosítani kért bankszámla- hozzájárulás megállapítására tett 
javaslaton túl, hasonló hozzájárulás megállapítását javasoljuk a közalkalmazottaink részére is. 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezt az igényt meg is lehet érteni. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Főleg annak az esetében,  aki itt él, nem nagyon mozdul ki, hiszen neki pénzbe kerül a 
pénzéhez jutása, ami fontos, mivel nem tud a boltban sem kártyával fizetni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Való igaz. 
Itt ami most lényeges változás ebben a rendeltben az az 1000,-Ft/fő biztosítása. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015. (IV.27.) számú 
határozata 

 
 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 

  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  NAGYLÓKI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás 17.2. 
pontjában biztosított jogkörével élve a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetben 
foglaltakkal - mely jelen határozati javaslat mellékletét képezi- változtatás nélkül 
egyetért  és javasolja Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  
 
 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet változtatás nélküli elfogadását. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testületét értesítse. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2015. április 28. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő 17.50 perckor elhagyja a helyiséget. 
 
Ezt követően Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fővel folytatta az ülését. 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 

7. napirend 
 

Bejelentések 
 
 

Fischer József polgármester: 
 
Megállapított, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt 
távozott az ülésről. A Képviselő-testület ezt követően 4 fővel folytatta az ülést. Megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes, a megválasztott 5 települési képviselőből 4 fő jelen van. 
 
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 



 27 

Fischer József polgármester: 
 
A bejelentések napirendben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás kért fel minket a Társulás társulási megállapodásának előzetes véleményezésre, 
mivel a Társulási megállapodásban vannak olyan pontok, amelyek okafogyottá váltak. 
Kiemelném, hogy ebben a Társulásban 167 település van benne, Várpalota városa kiszállt, 
helyette belépett egy új település, Ócsa. 
Ez az a társulás, amiről a képviselő-testület is többször hallott, a hulladékgazdálkodást, 
hulladékszállítást is ők végzik. 
Nekünk ebbe igazából beleszólásunk, a lakosságszám arány miatt sincs, de ha valamilyen 
döntés szükséges, akkor a mi véleményezésünk, döntésünk  is számít.  
Ettől függetlenül ez a Társulás nem működik rosszul, ha nem lenne, sokkal rosszabb 
helyzetben lennénk. Természetesen a kötelező díjakat befizetjük. 
Érdekességként elmondom, hogy az idei évben megpróbálkozunk azzal, hogy 1100 literes 
űrtartalmú gyűjtőedényt nem kérünk, mert elég húzós összegbe kerül, eddig viszont ingyenes 
volt, ehelyett kettő darab 120 literes edény van az intézményeknél, vagyis itt a hivatalnál és az 
óvodánál is. A kettő között közel 60.000,-Ft különbség van éves szinten.  
Egy kis odafigyeléssel, vagyis szelektív gyűjtéssel, komposztálással, a papírok gyűjtéssel a 
fennmaradó szemét mennyiség a kettő kukába bele fog férni. Így most megpróbálunk ezzel 
egy kicsit spórolni. 
Tehát azt mondom, hogy ez a Társulás jól működik. 
Azokat a módosításokat, amelyeket a kiküldött anyagban található elfogadásra javaslom. 
 
Annyit még elmondanék, hogy a díjak egyelőre nem változnak. Nagy elmaradások nincsenek 
a településünkön a díjak beszedésénél. De ha van, azt megpróbálják behajtani.  
Arra pedig büszke vagyok, hogy az intézmények igyekeznek szelektíven hulladékot gyűjteni, 
így a gyerekek megtanulják, hogy lehet a hulladékot így is gyűjteni, ezzel pedig még spórolni 
is. 
Ennyit szerettem volna elmondani. 
 
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 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása I. fordulós 
véleményezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása I. fordulós véleményezéséről 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával  
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négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2015. (IV.27.) számú 
határozata 

 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása I. fordulós véleményezéséről 
 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása I. fordulós 

véleményezéséről” című napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

I. 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a  Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának alább 
tervezett módosításával: 
 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 
Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város 
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.  

2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás 
Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város 
Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony 
Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 
 
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére 
hivatkozás hatályát veszti. 

 
4. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 
törlésre kerül a „  , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész. 
 
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  
 
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul: 

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt 
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása) gyakorlása 
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7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének 
első mondata a következők szerint módosul: 
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban 
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
 
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul: 
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása. 

9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata 
következők szerint módosul: 

A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.  

10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát 
veszti: 

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti 
meghatalmazással kell rendelkeznie. 

11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint 
módosul: 

megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, 
éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a 
Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok 
valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést 
készít a Társulási Tanács számára; 

 
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul: 
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.  
 
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők 
szerint módosul: 
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

Tanácsának elnöke gyakorolja. 

 
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul: 
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki 
illetve módosul: 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is 
tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 
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16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a 
következők szerint módosul: 
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A 
Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 
 
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a 
következők szerint módosul: 
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről 
beszámolni a Társulási Tanácsnak. 
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint 
módosul: 

Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)  

19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.” 
II. 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 

III. 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának tervezett módosításával kapcsolatos döntéséről a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnökét 
értesítse. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  17.53  perckor bezárom.                      

  K.m.f. 

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

 
 
 

/ :Bódi Zoltán:/ 
jkv. hitelesítő 


