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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2015. (V.27.) számú határozata Nagylóki Közös Önkormányzati
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014.
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Készült: 2015. június 8.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én
(szerdán) 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.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző

Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő jelen
van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Koncz Ferenc települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő öt települési
képviselő szavazásával öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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55/2015.(V.27.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 17.15 órakor
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
május 27-én tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Koncz Ferenc települési képviselőt válassza meg.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt képviselő
szavazásával öt igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2015.(V.27.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 17.15 órakor
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
május 27-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az
alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
2./ A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Nagylóki védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
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Előadó: Fischer József polgármester
6./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésnek teljesítéséről
szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló tájékoztató
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község Polgármestere
részére
Előadó: Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
11./ Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú határozata és
Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. (IV.27.) számú határozata visszavonásáról
Előadó: Fischer József polgármester
12./ Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
13./ A 2015. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
14./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
15./ Döntés a Dunaújvárosi Vízi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA törvény alapján
együttműködő közösségben való részvételéről, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatról.
Előadó: Fischer József polgármester
16./ Döntés „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatásra kiírt pályázaton való
részvételről
Előadó: Fischer József polgármester
17./ Döntés az önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására
irányuló kérelemről
Előadó: Fischer József polgármester
18./ Bejelentések

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:
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Mielőtt a képviselő-testület rátérne az 1. napirendi pont tárgyalására, Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én és 2015. május 27-én tartott zárt
ülésein hozott alábbi döntésekről szeretnék tájékoztatást nyújtani.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én tartott zárt
ülésén az Ügyrendi Bizottság korelnökének előterjesztésében megtárgyalta a
„Méltatlansági eljárás” című előterjesztést és 38/2015.(IV.27.) számú határozatával Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javaslatára is figyelemmel- úgy
döntött, hogy
Koncz Ferenc települési képviselővel, Ügyrendi Bizottsági elnökkel szembeni
méltatlansági eljárást megszünteti.
Továbbá Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én
tartott zárt ülésén az Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében megtárgyalta a
„Méltatlansági eljárás” című előterjesztést és 54/2015. (V.27.) számú határozatával , Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javaslatára is figyelemmel- úgy
döntött, hogy
Kertész Mihály települési képviselővel, Ügyrendi Bizottsági taggal szembeni
méltatlansági eljárást megszünteti.
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A határozati javaslatot mindenki megkapta, amelyből látható, hogy milyen pénzösszegek
mozogtak az év során.
Ezek az események már megtörténtek, döntések vannak mögötte, ezeket a számokat már csak
a helyére kell tenni.
Én azt mondom, hogy az óvoda jól gazdálkodott. Amikor valaki kijön úgy, hogy nem kell
hozzáadni további pénzeket a költségvetésből a működéséhez, csak is jónak mondható a
gazdálkodása , ráadásul, ha fejlesztéseket is tudnak véghez vinni, mint, ahogy remélhetőleg az
idei évben is, akkor az a működés még jobbnak mondható. Szerintem a falunak ez a legjobb
eset.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda - Bölcsőde 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 2014. évi
költségvetésének módosításáról 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 57/2015. (V.27.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének
módosítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2014. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2014. évi költségvetését 25 501 e Ft bevételi
és 25 501 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
• a személyi jellegű előirányzatot 16 856 e Ft-tal
• szociális hozzájárulási adót 4 408 e Ft-tal
• a dologi előirányzatot 2 784 e Ft-tal
• a beruházási előirányzatot 1 453 e Ft-tal
a bevételi előirányzatból
• a központi költségvetésből kapott támogatás 24 858 e Ft-tal,
• az önkormányzati hozzájárulások összegét 511 e Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszköz áht-on belül 132 e Ft-tal
jóváhagyja.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése Hantos
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
2. napirend
A Nagylóki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az elkészített anyagot a képviselő-testület ebben az esetben is megkapta. A táblázatban
láthatóak a számok, hogy honnan indult és mi lett a vége a költségvetésnek, de mindannyian
tudjuk, hogy ha az év elején tervezünk egy bizonyos összeggel, az az év végéig módosulhat,
mert nem lehet mindent előre pontosan kiszámolni. A módosítás a dologi kiadásokat érinti
döntő mértékben, a közüzemi díjak tervezése az előző év adatai alapján történt, az elszámoló
számlák alapján ugyanakkor rá kellett fizetni a gáz- és áramdíjakra is.
Nem tudom van-e olyan, ami nem érthető ezzel kapcsolatban. Ebben az esetben akár pénzügyi
ügyintézőnkhöz, akár jegyző asszonyhoz, vagy hozzám is intézhetnek kérdést. Szívesen
válaszolunk rá.
Pénzügy részéről kérdezem van-e valami kiegészíteni való?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Köszönöm nincs.
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
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Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosításáról 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 58/2015. (V.27.) számú
határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:
2.) Hantos
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 35.529 e Ft bevételi és 35.529 e
Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
• a személyi jellegű előirányzatot 22.407 e Ft-tal
• szociális hozzájárulási adót 5.824 e Ft-tal
• a dologi előirányzatot 7.298 e Ft-tal
a bevételi előirányzatból
• a központi költségvetésből kapott támogatás 31.602e Ft-tal,
• az önkormányzati hozzájárulások összegét 1.678 e Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszköz Áht-n belül 2.249 e Ft-tal
jóváhagyja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására.
3. napirend
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Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és
mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás végett írásban
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ezen napirendi pontnál nekünk is a helyére kell tennünk a pénzeket, összegeket, melyek előre
nem tervezhetőek vagy amiről korábban a testület döntést hozott.
A kiküldött anyagot itt is szintén mindenki megkapta. Látható, hogy mennyi pénzt kaptunk,
mit, mire költöttünk.
Ha lenne valakinek kérdése, a jelenlévő kolleganők biztosan szívesen válaszolnak rá.
Én annyit azért hozzátennék, hogy az itt látott táblázatok, akár évekig ugyanúgy néztek ki, és
aztán jön egy változás, módosulás, amely akár csak egy rubrikát is érint, akkor borul a munka,
és van, hogy nagyon megnehezíti a pénzügyes dolgát is. Mivel azonban ezeket meg kell
oldani, ráadásul határidőre is, megy a küzdelem.
Igaz én is csak öt éve vagyok ebben a pozícióban, de látom, hogy ezeket a dolgokat gyakran
nem egyszerűsítik, hanem még néha nehezítik is.
Gálné Papp Erika jegyző:
A költségvetési rendelet tartalmát magasabb szintű jogszabályok határozzák meg. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény- Áht.- 34.§-a alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34.§ (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a 34. § (2) és (3) bekezdés
szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét.
A rendelet tervezet tartalmát elsősorban az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, míg az önkormányzati
rendeletekre vonatkozó formai előírásokat a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet határozza meg. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.
(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet összeállításánál fenti
jogszabályi előírásokra figyelemmel kellett lenni.
Az önkormányzati rendelet tervezethez készített előterjesztésben részletesen szerepel, hogy
bevételi illetve kiadási oldalon milyen okokból szükséges az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítani.
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Ahogy az előterjesztésben is olvasható 2014. évi költségvetésünk a terv készítésekor 147
505 000,- Ft volt. 2014. december 10-én történt előirányzat módosítás után költségvetésünk
kiadási és bevételi előirányzata 167 588 000,- Ft-ra módosult.
Hantos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosított előirányzata az
önkormányzati rendelet tervezet elfogadása esetén 182 149 000.- Ft lesz.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a kiegészítést.
Elmondhatjuk tehát, hogy nem felhasználó barát a rendelet tervezet, és sokszor fejtörést okoz,
ha bejön valami újdonság, de az előterjesztés segít az értelmezésben..
Lehet, hogy nem ide tartozik, de ilyenkor elgondolkodtató, hogy nem tartozna a luxus
kategóriába, ha 80.000-90.000,-FT-ot/ fő szánnánk egy-egy notebookra, Tablet-re, mert,
ahogy a testület látja a kiküldött anyagból, rengeteg papírt, festéket elhasználunk egy-egy ülés
előtt.
Gálné Papp Erika jegyző:
A képviselő-testület számára képviselő-testületi ülés anyagának lemásolása a papír – és
nyomtatási költségeken túl munka- és időigényes is. Én folyamatában készítem elő az ülés
anyagait, a munkatársaim pedig folyamatában másolják azokat a testületi tagok számára.
Ennek a mai ülésnek az anyagának másolását gyakorlatilag pénteken reggel 8-tól kezdték meg
és este 7 órakor a kézbesítés előtt végeztünk vele.
Fischer József polgármester:
Pontosan ezért is mondom, hogy ez nem luxus kiadás lenne. Nem kellene az anyagot
nyomtatni, hanem akkor mindenki nézhetné a saját gépén, és jobban elférnénk az aszalnál is.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Ráadásul nekem még az összes táblázatot A/3 méretben is ki kell nyomtatni, mert olyan picik
a betűk, hogy nem látom sajnos.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor miért nem vásárolunk ilyen gépeket?
Fischer József polgármester:
Fogunk róla tárgyalni, de nem a mai napirendi pontok között. Mindenképpen fogunk róla
beszélni, hiszen két hét múlva ismét szükséges lesz, hogy találkozzunk egy pályázat kapcsán.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Van már ilyen megoldás valamelyik településen?
Fischer József polgármester:
Igen van. Már nagyon sok helyen láttam, a környéken is, például Baracson.

10

Koncz Ferenc települési képviselő:
Így működik Mezőfalván és Sárosdon is.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ráadásul könnyebb is kezelni.
Fischer József polgármester:
Rendben. Térjünk vissza a tárgyhoz, mert még sok napirendi pont vár megtárgyalásra.
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 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
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(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására.
4. napirend
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai határozati javaslatot a melléklettel együtt áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ahogy máskor is el szoktam mondani, a Védőnői Szolgálat nagyon jól működik. A kiküldött
táblázatban láthatóak azok az összegek, amiket a Védőnői Szolgálatra kapunk, és látszik,
hogy mi az, ami a két Önkormányzat részén megmarad, amiből lakosságarányosan tudunk
fordítani a Tanácsadó helyiségekre. Például volt ajtó és ablak csere.
Maga a Szolgálat is jól működik, marad is egy kis pénz rajta, amiből szeretnénk majd
végrehajtani, a már többször említett vizesblokk átalakítását.
Több kiegészítést ezzel kapcsolatban nem is szeretnék tenni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről 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 59/2015. (V.27.) számú
határozata
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésnek teljesítéséről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Védőnői Szolgálat
2014. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló előterjesztést és a Nagylók
Község
Önkormányzatával „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény /továbbiakban: Mötv./ 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. §
4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban:
Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004.
(V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskolaegészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői
alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási
szerződés – továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontjában biztosított előzetes
véleményezési jogával élve az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja
alapján egyetért azzal, hogy
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi

bevételeinek teljesítését 4.222.500.- Ft-tal, a tejesített kiadásokat 2.539.000.- Ft-tal
fogadja el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja
alapján egyetért azzal, hogy
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a teljesített kiadásokat az alábbiak

szerint állapítsa meg:
Előirányzat
•
•
•
•

Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Tartalék

2.085.000.- Ft
616.000.- Ft
318.000.- Ft
573.000.- Ft

Tejesítés
1.883.000.- Ft
502.000.- Ft
154.000.- Ft
1.683.500.- Ft

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testületét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására.
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5. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésnek teljesítéséről szóló
beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Itt is az a helyzet, hogy túl sok kiegészítést nem tudok hozzáfűzni. A kiküldött táblázatból
látható, hogy mi az, amivel a költségvetést ki kellett egészíteni, de ez nem olyan összeg, amit
ne tudnánk kigazdálkodni.
A Közös Hivatal nem hozott nekünk hátrányt, mi egy kirendeltsége vagyunk.
Jegyzőasszonynak persze ez fáradtság, mert ha átlépi a falu határát át kell állnia, a másik
településsel kell foglalkoznia, kettő településen kell dolgoznia. Meg kell jegyezzem, hogy a
társtelepüléssel jó kapcsolatot ápolunk, amiben közösen együtt kell dolgozzunk, az működik,
mind a hivatal dolgozói, mind a polgármester kolléga részéről. Bízom benne, hogy ez így is
marad.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
teljesítéséről 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 60/2015. (V.27.) számú
határozata
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –mint fenntartó- a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesített bevételét 35.480.000.-Ft-tal, a teljesített
kiadását 35.480.000.- Ft-tal elfogadja.
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
• A személyi jellegű előirányzat 22.407.000.- Ft
• A szociális hozzájárulási adó 5.824.000.- Ft
• A dologi kiadás 7.249.000.- Ft
A teljesített bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
•
•

A központi költségvetésből kapott támogatás 31.602.000.- Ft
Működési célra átvett pénzeszköz 2.249.000.- Ft

A Képviselő-testület a feladat ellátáshoz való önkormányzati hozzájárulások összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
• Nagylók Önkormányzatának hozzájárulása 906.000.- Ft
• Hantos Önkormányzatának hozzájárulása 723.000.- Ft
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 6.) napirendi pont tárgyalására.
6. napirend
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Előzetesen már említettem, hogy a tavalyi évben, hogyan is gazdálkodott az óvoda. Nem
titok, hogy jutalomra is futotta.
A gyermeklétszám korcsoportokként, ahogy a képviselő társak is tudják, ingadozó. Van olyan
év, amikor 14 gyermek született, de van olyan is, amikor csak 7-8 gyermek.
Mindezek befolyásolják a működést is, hiszen az állami pénzeket a gyermekek létszáma után
kapjuk, de ettől függetlenül a kisebb létszámra is ugyanúgy kell fűtés, világítás, stb.
Amiben tudunk, megpróbálunk spórolni. A szelektív hulladékgyűjtést is próbáljuk
megvalósítani.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló határozati javaslatot fogadja
el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi
költségvetésnek végrehajtásáról 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 61/2015. (V.27.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének
végrehajtása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda
és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
előterjesztést megvitatta és
a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2014. évi
költségvetésének végrehajtását
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• 25 501 eFt bevétellel,
• 24 035 eFt kiadással ,
• 26 658,- Ft pénzkészlettel
elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
megnevezés

Eredeti
előirányzat

Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
dologi kiadások

Módosított
Teljesítés
Telejésítés
%
előirányzat

16366

16856

15754

93,5

4408

4408

4208

95,5

4084

2784

2620

94,1

0

1453

1453

100,0

beruházások

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2014. évi
költségvetésének végrehajtása beépül a Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtásába.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2015. május 27.
Felelős : Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására.
7. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek teljesítésről szóló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és
mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás végett írásban
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A vaskos anyagot mindenki megkapta.
Túl sok hozzáfűzni valóm nincs, hiszen ahogy korábban is elmondtam, minden benne van,
tehát, hogy mekkora összegekkel gazdálkodunk, milyen kiadásaink vannak, mik azok, amik
időközben teljesülnek, változnak. Egy szóval itt van minden feketén-fehéren.
Akkor borul általában minden, hogyha az év elején elfogadott költségvetést módosítani kell
egy pályázat, beruházás miatt. Ezeknek a dolgoknak a havi lejelentése sok munkát igényel
mindkét hivatalnál, mivel ezt a dolgozóknak úgy kell megcsinálniuk, hogy abban ne legyen
hiba.
Azok a főösszegek, amikkel egy Önkormányzat gazdálkodik, rengeteg mindenen múlik. Függ
az adóbevételektől, vagy a Start-munkaprogram indulásától, mert annál csak év közben derül
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ki, hogy hány embert kapunk, azon emberek után mekkora összeget, annak hány százalékát
kapjuk az államtól, és függ a segélyezéstől is.
Mindezek alapján a végén még 10.000.000-20.000.000,-Ft eltérés is lehet, bár mi kisebb
költségvetésű önkormányzat vagyunk.
A lényeg, hogy ha a hatóságok a különböző ellenőrzéseik során nem találnak hibát, akkor
azon dolgozók felé, akik elkészítik ezeket a táblázatokat, meg van és meg is lehet a bizalom.
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 2014. évi
költségvetésének végrehajtásról szóló rendelet tervezetet fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásról
szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat
2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 8.) napirendi pont tárgyalására.
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8. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az anyagot ezzel kapcsolatban is mindenki megkapta.
Ahogy látható Hantos Község Önkormányzatának 1.468.000,-Ft, Nagylók Községi
Önkormányzatnak pedig 3.083.000,-Ft hozzájárulást kell befizetnie a Közös hivatal
költségvetésébe.
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:
Természetesen.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt kettő önkormányzat, Nagylók Községi
Önkormányzat és Hantos Községi Önkormányzat tartja fenn.
A Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-i ülésén, Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pedig
2015. február 23-án tartott ülésén fogadta el.
A közös önkormányzati hivatal finanszírozása az alábbiak szerint alakul 2015. évben:
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú
melléklete alapján a központi költségvetési támogatást biztosít az önkormányzati hivatal
működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a)
bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.
2014.évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely
önkormányzat jogosult.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évben elismert hivatali létszáma 6,89 fő,
támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 31.556.000 Ft.
A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására, amennyiben a központi támogatás
működéshez nem elegendő, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodásban lefektetett szabályok alapján a fenntartó
önkormányzatok hozzájárulása szolgál.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási
Megállapodásunk Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó
szabályai az alábbiak:
„ A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
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19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor
hatályos éves állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott
központi költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Nagylók Község
Önkormányzata e célra elkülönített számlájára folyósít.
Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségét az állami költségvetési
hozzájárulás nem fedezi, úgy a Képviselőtestületek a többletköltségeket a 19.2. és 19.3. pont
szerint viselik.
19.2. A jegyző a köztisztviselők, foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi
juttatásait, azaz a cafetéria juttatások, közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz
kapcsolódó költségek, beleértve a 17. pont szerinti önkormányzati rendelet által szabályozott
juttatásokat, s a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös
Önkormányzati Hivatal működtetése során felmerülő dologi költségeket (papír, írószer,
telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, a székhely hivatal és a kirendeltség
elhelyezését biztosító ingatlanok, hivatali helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany,
fűtés, csatorna s egyéb közműszolgáltatások költsége, stb.) – a székhely hivatalra és a
kirendeltségre egységesen kiterjedően Nagylók Község Önkormányzata és Hantos Község
Önkormányzata tárgyévet megelőző év január 1-jei állapot szerinti állandó népességadatai
alapján számított lakosságszám arányában viselik 2013. június 30-napjáig.
19.2.1. A székhelyhivatal elhelyezését biztosító ingatlan közmű szolgáltatási díjai, költségei, víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb. – 100 %-a, a Hantosi Kirendeltség elhelyezését
biztosító hivatali helyiségek tekintetében – az ingatlan összterületének az igénybevett
területrészhez viszonyítottan 60%-os aránya veendő figyelembe.
19.2.2. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2013. I. félévét érintően a
székhelyhivatal és állandó jelleggel működő hivatali kirendeltség működtetésével kapcsolatos
– fentiekben nevesített - költségeket külön-külön is dokumentálhatják s amennyiben a
lakosságszám arányában történő költségmegosztás bármelyik Önkormányzatra nézve
többletteher viselést jelent, úgy 2013. január 1-i – visszamenőleges – hatállyal a
költségviselést a ténylegesen felmerült költségek százalékos arányában határozzák meg azzal,
hogy a Képviselőtestületek 2013. július 31.-napjáig egymással elszámolnak, a többletterhet
viselő Önkormányzat részére az általa már biztosított többletösszeg a kötelező havonta
biztosítandó összegek terhére beszámítást nyer. Amennyiben a %-os arány eltérítésében nem
állapodnak meg, úgy a többletköltségeket változatlanul a fentiekben szabályozott
lakosságszám arányában viselik.
19.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére
szolgáló székhely – nagylóki 415 hrsz-ú – hivatali épület karbantartásáról saját
költségviselése mellett Nagylók Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal
Hantosi Kirendeltsége elhelyezését szolgáló – hantosi 48/3 hrsz-ú – hivatali épület
karbantartásáról Hantos Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett,
ezen karbantartási, felújítási költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése
nem tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzat éves költségvetéseinek részét
képezik.
20.2. A 2013. évi állami költségvetési hozzájárulás ismeretében a 19.2. pontban megjelölt
költségeket nem fedező többletköltségeket havi 1/12 arányban viselik, melynek utalási rendje
a 20.1. pontban foglaltakkal azonos. Hantos Község Önkormányzata havonta előre a
tárgyhó10.-napjáig Nagylók Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számlájára az Őt
terhelő havi többletköltség összegét átutalással teljesíti, mellyel egyidejűleg Nagylók Község
Önkormányzat ezen számlán az Őt terhelő többletköltségeket szintén elhelyezi.
20.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak
szerinti:
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– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban”
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Nagylók Község Önkormányzata
éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza, melynek megalkotását
megelőzően a Képviselőtestületek annak összegszerűségei megállapításáról a 18. pontban
foglaltak szerint döntenek, meghatározva az Önkormányzatokat terhelő többletköltségek
összegét, - működési költségelőleget – melyeket külön éves költségvetési rendeleteikben
szerepeltetnek, s annak összegét havi 1/12 összegben a 20.1. pontban foglalt módon kell
teljesíteni.
A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik.
Fenti szabályok figyelembevételével összeállítottuk a Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetését, melyet - mint említettem- a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei
2015. február 23-án illetve 201. február 26-án tartott ülésén elfogadtak.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
alábbi okokból teszünk javaslatot:

módosítására az

Mint a képviselő-testület előtt is ismeretes az előző képviselő-testületi ülésen véleményezte
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetet, melyet változtatás nélkül javasolt elfogadásra Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29,)
önkormányzati rendeletét 2015. április 28-án tartott ülésén elfogadta.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29,)
önkormányzati rendelete 4.§-a értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit
és ügykezelőit 2015. január 1-jétől havonta ezer forint bankszámla-hozzájárulás illeti meg.
A bankszámla-hozzájárulás a közszolgálati jogviszony fennállása időtartamára tárgyév
december 31-éig kerül számfejtésre és átutalásra.
Tekintettel arra, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése elfogadásakor e juttatási
forma még nem volt bevezetve, a kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet sem lett tervezve.
Az önkormányzati rendelet eredményes végrehajtása érdekében szükséges tehát az
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával a Hivatal köztisztviselőit
és ügykezelőit 2015. január 1-jétől havonta megillető ezer forint bankszámla-hozzájárulás
pénzügyi fedezetét megteremteni.
Egyrészt tehát a 12.000 Ft/év/fő bankszámla-hozzájárulással javasoljuk
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosítását.
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a Közös

A másik ok, ami a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
módosítását indokolja az, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi
Kirendeltségénél dolgozó egyik köztisztviselőt 2015. március 1-től – tekintettel az angol
középfokú (C1) típusú nyelvvizsgájára- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 141.§ (6) bekezdés a) pontja értelmében idegen-nyelvtudási pótlék illeti
meg alanyi jogon, melynek mértéke az illetményalap ( 38.650 .-Ft) 100 %-a, melynek
fedezetét a költségvetésben is meg kell teremteni. A képviselő-testület részére kiküldött az
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése módosítására vonatkozó javaslatban ennek az
idegen- nyelvtudási pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet miatti módosítást is tartalmazza.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141.§ (6) bekezdés a) pontja
értelmében ugyanis angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék
alanyi jogon jár a köztisztviselő részére az idegen-nyelvtudási pótlék amelynek mértéke
nyelvvizsgánként komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
A kiküldött önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó
javaslatban szereplő harmadik okról a polgármester úr az előző képviselő-testületi ülésen
már pár szóval említést tett.
A javaslat szerint egy az illetmények 10%-ának megfelelő jutalomkeret jóváhagyását kérjük
a fenntartó önkormányzatoktól.
Többször volt már arról szó, hogy 2008. óta- 7 éve . a köztisztviselői illetményalap
változatlan, ez időpont óta nem történt bérfejlesztés a Hivatal dolgozói tekintetében. A soros
lépéseket kivéve illetményváltozás maximum a középfokú szakképzettek részére járó
minimálbér változása jelentett köztisztviselőink döntő része számára illetményemelést.
A törzshivatalban dolgozó köztisztviselők döntő többségénél a besorolási illetményüket ki
kell egészíteni a szakképzett középfokú végzettségűeket megillető minimálbérre, ami
jelenlegi 122.000 Ft. Mindezen túl a Hivatal összesen 8 köztisztviselője közül 7 főt
bérkompenzációt is kap.
Mindezen okok miatt gondoltunk arra, hogy javaslatot teszünk a Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésében egy illetmények 10%-nak megfelelő összegű jutalomkeret
fedezetének megteremtésére, melyből munkáltatói jogkörben a köztisztviselők
teljesítményét, munkájuk minőségét anyagilag is jutalmazhat a jegyző.
A jegyzőesetében ez a jogkör a polgármestereket illeti meg.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-án tartott ülésén a
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását – csakúgy,
mint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását, a
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetése teljesítését illetve a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítését is- a beterjesztett módon,
változtatás nélkül elfogadta.
Ahogy ismertettem a költségvetés módosítása indokai közül kettő már jóváhagyott
önkormányzati döntés illetve magasabb szintű jogszabályban előírt kötelezettség
fedezetének megteremtése érdekében szükséges.
A harmadik, jutalomkeret fedezetének jóváhagyását szeretném kérni, hogy Hantos Községi
Önkormányzat képviselő-testülete is támogassa.
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A polgármesterekkel a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosítására
tett javaslat egyeztetése megtörtént.
A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére tett javaslatból látható, hogy az
közös önkormányzati hivatal fenntartására, működtetésére kapott állami támogatás nem
elegendő, ezért ahhoz a fenntartó önkormányzatoknak is hozzá kell járulni.
Az is látható ugyanakkor, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges
pénzügyi fedezet döntő többségét a közös önkormányzati hivatal működésére kapott állami
támogatás teszi ki.
Az Önkormányzati hozzájárulás mértéke a javaslat jóváhagyása esetén Nagylók Községi
Önkormányzat részéről 3.083 e Ft, Hantos Önkormányzat részéről 1.468 e Ft lesz.
Ahogy a határozati javaslat mellékletéből látható, a közös önkormányzati hivatal
költségvetésének összeállítása a Társulási megállapodásnak megfelelően a költségek
keletkezésének helyén lettek tervezve.
A Hantosi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő idegen-nyelvtudási pótlékának , az itt
dolgozó három köztisztviselő bankszámla- hozzájárulásának, továbbá az itt dolgozó három
köztisztviselő jutalomkeretének fedezete a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi
Kirendeltségéhez lett tervezve, az ezekhez szükséges önkormányzati hozzájárulást Hantos
Községi Önkormányzatnak kell biztosítani.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó négy köztisztviselő bankszámlahozzájárulásának, továbbá az itt dolgozó négy köztisztviselő jutalomkeretének fedezete a
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalához lett tervezve, az ezekhez szükséges
önkormányzati hozzájárulást Nagylók Községi Önkormányzatnak kell biztosítani.
Jegyző esetében, mind a bankszámla- hozzájáruláshoz , mind a jutalom kerethez,szükséges
fedezet - szintén a megállapodásnak megfelelően- 50%-50 %-ban a törzshivatalhoz és
kirendeltséghez lett tervezve, az ehhez szükséges önkormányzati hozzájárulás pedig szintén
50%-50 % arányban került felosztásra a közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzatok között.
Fischer József polgármester:
Köszönöm a kiegészítést jegyzőasszony részéről.
Ahogy a jegyzőasszony is elmondta, a Nagylóki polgármester úrral átbeszéltük ezeket a
dolgokat, és én is mindenféleképpen támogattam az ötletet, hiszen ahogy hallhatták már elég
régen nem volt változás az illetmények kapcsán, és ki tudja mikor lesz.
A lényeg, hogy én is látom, mindkét településen, hogy a dolgozók megtesznek mindent a
maguk részéről, azért, hogy ezt a két települést a lehető legjobb irányba segítsék, mozdítsák,
és ezzel a 10%-al a felelősségteljes munkájukat ismernénk el. Hiszen láthatjuk, hogy egy
közmunkás, akinek szakmunkás végzettsége van, és mellette még brigádvezető is, közel annyi
fizetést vihet haza, mint aki itt a hivatalban dolgozik.
Régebben is voltam különböző fórumokon, és voltak olyan települések, amelyek anyagilag
sokkal rosszabb helyzetben voltak, mint mi, de nagyobb összegeket vittek haza, mint az
itteniek.
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A dolgozóink sosem döngették az asztalt, és ahogy majd láthatják, megtapasztalhatják a
képviselő-testület tagjai, ha bejön egy pályázat, 3-4 naponta kell majd rendkívüli üléseket
tartani, mert gyorsan kell döntést hozni, és akkor is ez a csapat fog dolgozni, és megcsinálja a
rájuk eső munkát.
Ezek miatt is támogatom ezt az ötletet. A költségvetésbe látható, hogy belefér, mindig
próbáljuk a lehető legjobbat kihozni, és még marad is egy kis pénz.
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 2015. évi
költségvetésnek módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésnek
módosításáról 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

62/2015.

(V.27.)

számú

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítása
Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:
3.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 36.107 e Ft bevételi és 36.107 e
Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
• a személyi jellegű előirányzatot
• szociális hozzájárulási adót
• a dologi előirányzatot

22.888 e Ft-tal,
6.069 e Ft-tal,
7.150 e Ft-tal
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a bevételi előirányzatból
• a központi költségvetésből kapott támogatás
• az önkormányzati hozzájárulás összegét

31.556 eFt-tal,
4.551 e Ft-tal

jóváhagyja.
Az önkormányzati hozzájárulás Nagylók önkormányzat részéről: 3.083 e Ft
Hantos Önkormányzat részéről: 1.468 e Ft
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. május 31.
Gálné Papp Erika jegyző:
Mielőtt a képviselő-testület rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, engedjék meg,
hogy megköszönjem a köztisztviselők nevében is az Önkormányzat Képviselő-testületének
támogató döntését.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására.
9. napirend
Hantos községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló
tájékoztató
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A belső ellenőrzés területeit az Önkormányzat jelöli ki, hogy mi az, amit ellenőrizzenek.
Az ellenőrzésre dr. Hosszuné Szántó Anita és csapata érkezett.
Az ellenőrzés a konyha vezetésével, működésével és a helyi adókkal volt kapcsolatos.
El kell mondanunk, hogy a konyhával kapcsolatban voltak hibák, hiányosságok, amiket
feltártak. Ezeket a tudomásunkra is hozták, méghozzá olyan szinten, hogy végig mentünk
mindenen, és elmondták mi az, amiben elmaradás volt.
Természetesen vannak olyan feladatok, amelyeket napi szinten el kell végezni, napi szinten
tudni kell, legyen az például, hogy hány karton tej van, stb.
Nem elég azt tudni, hogy egy hónapra mennyi volt a kiadás, hanem ezt mindenről napi szinten
tudni kell. Ennek így kell működni normál esetben.
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A hiányosságok nagyobb részét, amelyeket feltártak, , megoldottuk. A jövőben pedig nagyobb
odafigyeléssel ezek a hibák, hiányosságok elkerülhetőek.
A program, ami könnyítheti az egésznek az átláthatóságát, megvan, azt az élelmezésvezető
használja.
Természetesen ezért mi is felelősek vagyunk, hiszen mi vagyunk itt a vezetők. Úgy látom,
hogy tudjuk, tudtuk ezt a problémát kezelni, hiszen az elmúlt két hónapban igyekeztünk
rendbe tenni a dolgokat. Tehát a konyhával kapcsolatos problémák ez a része megoldódott.
Gálné Papp Erika jegyző:
A polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési
jelentést valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet
követően- a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
A belső ellenőrzési feladatot Hantos Községi Önkormányzat 2005. óta a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulással láttatja el.
A 2014-as évben is külső szervezettel, a
SZAHK-ÉRTELEM 2007. KFT-vel végeztette el az önkormányzat a belső ellenőrzését.
A belső ellenőrzés elvégezte a képviselő-testület 152/2013. (XII.12.) számú határozatával
elfogadott 2014. évi ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat.
Ellenőrizték a helyi adókivetések és beszedések rendjének és a bevételek nyilvántartását és
elszámolását illetve az Önkormányzat által fenntartott konyha üzemeltetésének ellenőrzését
végezték el.
A belső ellenőrzés a helyi adókivetések és beszedések rendjének és a bevételek
nyilvántartását és elszámolását kapcsolatban megállapította, hogy
Hantos Község
Önkormányzatnál 2013. évben adók módjára behajtható köztartozással kapcsolatos
behajtási cselekményeket indítottak. 2014. évben a helyi adókkal kapcsolatosan behajtási
cselekményeket is indítottak. A vizsgálat során az adóhatósági ügyintéző a szükséges
tájékoztatást és adatszolgáltatást biztosította.
Az egyes adósságok adóigazgatási dokumentumai nyilvántartásra és iktatásra kerültek, ezért
betartották az Árt-t. Az adóügyi eljárásokkal és bevételekkel kapcsolatban a Képviselőtestület tájékoztatása folyamatos.
A zárszámadási rendelet tárgyalásakor a helyi adóból származó bevételek alakulását is
bemutatta a Hivatal.
Az adóügyi dokumentumok kezelése megfelelő, mivel a dokumentumok hivatalos átadásátvételéről, kézbesítéséről gondoskodtak.
Az adóügyi dokumentumok helyi adóalanyok részéről történő átvételét hitelesen tudták
igazolni, mely a további eljárások eredményességét és jogalapját biztosította. A vizsgálat az
alábbi javaslatokat fogalmazta meg:
1.) A
behajthatatlannak minősülő adótartozások törléséről a Képviselő-testületet
tájékoztatni kell.
2.) Változás bejelentési kötelezettségükre folyamatosan fel kell hívni az adóalanyok
figyelmét.
3.) Az ÖNKADÓ program által elkészített elévült tételek listája alapján adóalanyonként
meg kell vizsgálni az elévülés tényét és ennek alapján a törlésről rendelkezni kell.
4.) Gondoskodni kell az adósok és a kötelezettségek mérleg szerinti értékének pontos
megállapításáról
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5.) Gondoskodni kell az ÖNKADO és a főkönyvi adatok egyezőségének biztosításáról
Az intézkedési tervet a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban elkészítettük és
gondoskodunk az abban foglaltak végrehajtásáról.
Az Önkormányzat által fenntartott konyha üzemeltetésének ellenőrzése kapcsán a vizsgálat
megállapította, hogy az élelmezési nyersanyag norma alkalmazásának dokumentálása nem
állt rendelkezésre, ezért az alkalmazott készletkezelés nem megbízható. A vizsgálat kettő
javaslatot fogalmazott meg:
1./
Az élelmiszer nyersanyag igény, illetve felhasználás megalapozottságát az alkalmazott
szoftver használatával biztosítani kell, s ennek dokumentálásáról is gondoskodni kell.
2./ A készletnyilvántartásról és így a készletgazdálkodás dokumentálásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
Az intézkedési terv a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban itt is elkészült, és
gondoskodni kell az ott megnevezett felelősöknek az abban foglaltak végrehajtásáról.
A képviselő-testület tagjai megkapták a belső ellenőrzési vezető által készített éves
ellenőrzési jelentés, mely tartalmazza a főbb megállapításokat és javaslatokat, az elkészült
intézkedési terveket is.
A polgármester úr az előbb a konyha működésével kapcsolatban elvégzett belső ellenőrzési
jelentésben szereplő, azzal kapcsolatban megállapított hiányosságokról beszélt részletesen.
Ehhez kiegészítésképpen csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az élelmezésvezető
munkáját megkönnyítő program már több éve rendelkezésre áll, annak használata a belső
ellenőrök véleménye szerint is megkönnyíteni munkáját és a most megállapított hiányosságok
is megszüntethetőek használatával.
A polgármester úr számára már javasoltam, hogy érdemes lenne megfontolni, a 2015. évi
belső ellenőrzési tervben megfogalmazott ellenőrzési területekkel kapcsolatos módosítást és a
konyha működésének utóellenőrzést elvégeztetni. A javaslatom célja nem az élelmezésvezető
kolléganő vegzálása, hanem egyfajta kontroll megteremtése az Önkormányzat részére. Az
ellenőrzés a kolléganő részére is kontrollt jelentene a tekintetben elvégzett-e minden számára
előírt feladatot, a közvetlen munkahelyi vezetője, a polgármester részére is jelzés értékű lehet
a tekintetben, milyen intézkedéseket kell még megtennie, előírnia az élelmezésvezető
számára, azért, hogy a konyha működése szabályszerű legyen.
Ha felmerült kérdés szívesen válaszolok rá.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Szerintem nagyon jó dolog ez a belső ellenőrzés.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, valóban.
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Bódi Zoltán települési képviselő:
Ezeket a területeket maga a Hivatal jelöli ki?
Gálné Papp Erika jegyző:
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal köt
szerződést az ellenőrzést végző céggel.
Az ellenőrizendő területeket viszont nem a Közös Önkormányzati Hivatal, hanem az
önkormányzatok képviselő-testületei hagyják jóvá.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§
(3)-(4) bekezdései előírják a jegyző számára, un. belső kontrollrendszer működtetését, amely
biztosítja a rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül a jegyző köteles gondoskodni a belső
ellenőrzés működtetéséről is, melynek keretében végre kell hajtani a felügyelt költségvetési
szervek vizsgálatát is.
Az Mötv. 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT) 70.§ (1) bekezdése szerint a
belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni.
A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet
(Bkr..) határozza meg a 3- 10.§-ig terjedően.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (továbbiakban:
Bkr.) szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 31. § alapján a szervezet belső ellenőrzési
vezetőjének – a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban – össze kell állítania az éves
ellenőrzési tervet, amelyet a kockázatelemzés és a kapacitások determinációja határoz meg.
Az ellenőrzési terv összeállításakor tartalék időkeretet is tervezni kell az előre nem látható
feladatok elvégzésére..
A Bkr-ről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdés szerint a Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét minden év november 30-ig köteles megküldeni a jegyző részére.
A Bkr-ről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4). bekezdése alapján a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek tárgyévet
megelőző év december 31-ig kell jóváhagyni.
A 2015. évre vonatkozó ellenőrzési tervet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
útmutató és előzetes kockázatelemzés figyelembevételével készítettük el. (Bkr. 29.§ 1. bek.),
melyet, Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 10-én tartott
ülésen fogadott el.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a jegyzőasszony kiegészítését.
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Annyit hozzátennék a helyi adós részhez, hogy a számokból is kiderül az, hogy lehetetlen
teljesíteni azt, hogy minden adóforint beérkezzen, bejöjjön. Vannak elmaradások, de amit
látok az, hogy akitől be lehet hajtani, mert például bekerül a közmunkaprogramba, attól a
megadott, megengedett százalékos arányban le is tilt az adós kolleganő, hiszen nem
engedhetjük meg, hogy százezres- milliós kintlévőségünk legyen, ugyanis ezek az összegek
arra rúgnak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az adóvégrehajtására vonatkozó jogszabályok alapján minden törvényes eszközzel
igyekszünk megtenni az adóhátralékok behajtása, a kintlévőségek csökkentése érdekében.
Ennek ellenére vannak olyan adózóink, akiktől- tekintettel arra, hogy közvetlenül letiltható
jövedelemmel nem rendelkeznek, nincs bankszámlájuk vagy azon nincs pénzügyi fedezet, így
inkasszálni sem tudunk, melyek esetében a végrehajtás nehezen, lassan halad.
Az is előfordul, hogy az adó- vagy köztartozás mértéke nem éri el a jogszabályban
meghatározott mértéket, így az ingó- illetve ingatlan végrehajtás még nem indítható meg,
közvetlen letiltásra vagy inkasszóra pedig ahogy említettem munkahely, jövedelem híján
nincs lehetőség.
Ettől függetlenül- ahogy a polgármester úr is említette- folyamatosan igyekszünk nyomon
követni a kintlévőségek alakulását és időről- időre végrehajtási cselekménnyel csökkenteni
annak mértékét.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Biztos sok ilyen személy van.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, sajnos az adó- és vagy köztartozással rendelkezők száma viszonylag magas.
Kertész Mihály települési képviselő:
Gondolom a szerencsétlenebbikje.
Mi hoztuk létre őket. Ez a társadalom hozta őket létre.
Fischer József polgármester:
Megmondom őszintén, vitatkoznék ezzel. A mi kis településünk esetében inkább a családi,
mentális vagy alkohol problémák állnak a háttérben, és az ilyen személyek vannak
többségben.
Kertész Mihály települési képviselő:
Igen, és ezt az egészet Magyarország hozta létre sok-sok év alatt.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Itt nincs olyan, hogy 5 év után elévül?
Gálné Papp Erika jegyző:
A köztartozásokra illetve adótartozásra vonatkozó elévülés szabályait az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) tartalmazza.
Az Art. 4. § (1) bekezdése a) pontjának rendelkezése szerint a törvény hatálya kiterjed az
adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés, az elkülönített állami
pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat
javára teljesítendő, törvényen alapuló kötelező befizetésre (a továbbiakban együtt: adó).
Az Art. 164. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést
kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A
költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény
másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével
évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal
meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési
támogatás igénylésekor az adó-megállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás
igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.
Az Art. 164. § (4) bekezdése kimondja, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték kivételével az
illeték megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év
elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést illetékkiszabásra az állami adóhatóságnál
bejelentették, illetve az a körülmény, hogy az illeték megfizetését vagy a kiszabás céljából
elrendelt bejelentést elmulasztották, az állami adóhatóság tudomására jutott.
Az Art. 164. § (6) bekezdése szerint az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség
naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság
végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az
adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése
megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához való
jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a felszámolási
eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újból megkezdődik. Ha
az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való
jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.
A fentiek alapján tehát az adó-megállapításához való illetőleg a végrehajtáshoz való jog
elévülésére vonatkozó szabályokat –a fentiekben ismertetett szabályok, az elévülés
nyugvására, meghosszabbodására irányadó rendelkezések figyelembe vételével – az Art.
hatálya alá tartozó valamennyi jogcímen fennálló adótartozásra irányadónak kell tekinteni
(figyelemmel az illetékekre vonatkozó speciális szabályokra.
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Fischer József polgármester:
Annyit tennék még hozzá ehhez a napirendi ponthoz, hogy azokat az embereket, akik
becsülettel befizetnek mindent, és lehet, hogy nem marad sok, amiből megéljenek, de sosem
jön segélyért, azokat tisztelem, becsülöm.
Viszont van a másik a kategória, aki valamilyen probléma miatt elindult a lejtőn, és a kezét
már nem tudjuk megfogni, hiszen mindenki annyit eszik, iszik, vagy csinál a saját pénzéből,
amit akar, aztán megjelenik itt a hivatalnál segélyért. Amiben tudunk, segítünk, de mérlegelni
kell, azért, hogy a ránk bízott javakkal el tudjunk számolni, hogy mire is fordítottuk.
Azért azt is nézni kell, hogy a település kb. 980 főjének kb. az 5%-a az, akit ha nem
támogatnánk, nagyon elveszne, és még nagyobb bajba kerülne.
A településen azért nincs olyan, hogy a villanyt sorban kötik ki az embereknél, nincs éhezés
sem, mert a gyerekétkeztetéssel ezt is megoldjuk, és minden pályázatban benne is vagyunk,
amivel hozzá segíthetjük a gyerekeket az ingyenes étkezéshez. Tehát amit tudunk, azt
megtesszük, de amit be kell hajtani, azt be kell hajtani, és ezt a lakosság meg is követeli.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Van akkor körülbelül 60-70 ilyen ember, akiket rendszeresen segíteni kell? Ilyen sokan
vannak?
Fischer József polgármester:
Igen van ennyi ember, sajnos. Nem is sejtené az ember, egyszerűen megdöbbentő, hogy
milyen egy főre jutó jövedelmek vannak, és vannak olyanok, akik már csak a végső esetben
jönnek az Önkormányzathoz, amikor már nincs mit enni. Ezzel nincs is probléma, de a másik
kategória, amiről már beszéltünk, hogy nem ételre költi. Viszont rajta is meg kell próbálni
segíteni.
Sajnos nagyon nehéz az erre szánt keretet úgy beosztani, hogy mindenkinek a javára tegyünk.
Ahogy a szlogen is szól senkit sem szabad az árok szélén hagyni, és mi meg is próbáljuk
megfogni mindenkinek a kezét, és segíteni neki, akár a közmunka-programba való bevétellel,
de vannak olyanok, akiken már nem lehet segíteni.
Visszatérve azonban a belső ellenőrzéshez, vannak olyan dolgok, amikre nagyon oda kell
figyelni.
Való igaz, hogy csináltam már ellenőrzést az élelmezésvezetőnknél. Átmentünk a konyhára
és 3 tételre kérdeztem rá. Elsőként a húsra, az dkg-ra pontosan egyezett, másodszorra az
olajra, és folyadékokra, ami szintén egyezett. Néha tehát szükség van egy-egy szúrópróbaszerű ellenőrzésre.
Tehát itt hatékonyabban kell a munkát végezni. Ahogy elhangzott, valóban jó, hogy ők még
csak felhívják a figyelmet a hibákra, és hiányosságokra.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzésének tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének
tevékenységéről 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

63/2015.

(V.27.)

számú

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, – megtárgyalta a belső
ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására.
10. napirend
Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére
Előadó: Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének, hiszen neki kell ismertetnie, hogy miről is
van szó.
Koncz Ferenc ügyrendi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
A kiküldött anyagban megtalálható a Szabályzat, amelyet mindenki áttanulmányozhatott.
A Szabályzat tervezetét az Ügyrendi Bizottság az ülésén áttanulmányozta, és képviselőtestületnek a Cafeteria Szabályzat elfogadására, és az éves keretösszeg 200.000,-Ft-ban
történő meghatározására tesz javaslatot.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A szavazás előtt személyes érintettségemet szeretném jelezni, mivel férjem Cafeteria
Szabályzatának jóváhagyásáról van szó.
Fischer József polgármester:
Szeretném én is személyes érintettségemet jelezni, mivel a részemre történő Cafeteria
Szabályzat jóváhagyásáról van szó.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
Javaslom, hogy Fischer József polgármestert a képviselő-testület személyes érintettség miatt a
Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére című ügyben a szavazásból ne zárja ki.

Fischer József polgármester:
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 a Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és
éves keretösszeg meghatározása Hantos Község Polgármestere részére című ügyben Fischer
József polgármestert a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére” című ügyben Fischer József polgármester személyes érintettsége
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ügyében a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával

három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2015. (V.27.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére” című ügyben Fischer József polgármestert személyes érintettsége
miatt a szavazásból nem zárja ki.

Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a képviselő-testület személyes
érintettség miatt a Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása
Hantos Község Polgármestere részére című ügyben a szavazásból ne zárja ki.
Fischer József polgármester:
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 a Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és
éves keretösszeg meghatározása Hantos Község Polgármestere részére című ügyben
Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére” című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselő személyes
érintettsége ügyében a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
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az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2015. (V.27.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére” című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt személyes
érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki.

Köszönöm szépen.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves
keretösszeg meghatározása Hantos Község Polgármestere részére” szóló határozati
javaslatot fogadja el.
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:
Kéri, hogy aki a „Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása
Hantos Község Polgármestere részére” 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

66/2015.

(V.27.)

számú

Cafeteria Szabályzat jóváhagyása és az éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Cafetéria
Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Hantos Község
Polgármestere részére” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.
2. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítás nélkül elfogadja
jelen határozat 1. mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot.
3. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
4. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Bódi Zoltán
alpolgármestert jelen határozat 1. mellékletét képező a Cafetéria-Szabályzat aláírására,
a szükséges intézkedések megtételére .
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester
Határidő: 2015. május 31. ill. folyamatos
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
Vissza is adom a szót a polgármester úrnak.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a képviselő-testület pozitív döntését.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására.
11. napirend
Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú
határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. számú
határozata visszavonásáról
Előadó: Fischer József polgármester
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Amiről itt szó van, az az előző képviselő-testületi ülésen hozott két határozat visszavonása,
amelynek kapcsán megköszöntem a képviselő-testület bizalmát, ez pedig az illetményem és
költségtérítésem eltérítése volt.
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy mivel Bódi Zoltán települési képviselő, alpolgármester nem
vett részt az ügyrendi bizottság ülésén, mondja el pár szóban, hogy erre miért is van szükség.
Azt azért előtte még el kell, hogy mondjam, sem a jegyzőasszony, sem az Ügyrendi Bizottság,
sem a képviselő-testület nem követett el törvénytelenséget, de azt sugallták, hogy jobban
járunk a határozatok visszavonásával.
Át is adom a szót a jegyzőasszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm szépen.
Az Ügyrendi Bizottság ugyanúgy, ahogy a Cafeteria Szabályzatot is, e határozatok
visszavonását is megtárgyalta.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-én tartott ülésén Fischer
József polgármester illetményét 2015. május 1-től a 46/2015. (IV.27.) számú határozatával
bruttó 388.900 Ft-ban állapította meg.
2014. december 12. napján ugyanis hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvényt (továbbiakban: Kttv.) módosító 2014.évi LXXXV. törvény.
Hivatkozott 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 , így a Képviselő-testület, mint a
polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorló testület- mérlegelési jogkörben- a
polgármester esetében
30 %-kal megemelt helyettes államtitkári illetményét figyelembe
véve állapította meg a polgármester illetményét illetve a költségtérítését2015. május 06-án az NJT –én ( Nemzeti Jogszabálytár) keresztül a Fejér Megyei
Kormányhivataltól szakmai segítségnyújtásként megkaptuk az Önkormányzati Hírlevél 3. és
4. számát, melyben a polgármester illetményének Polgármester illetményével, valamint
foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos tájékoztatást, így az illetmény eltérítésével
kapcsolatos szakmai iránymutatást tartalmazott.
2015. május 12-én az NJT –én ( Nemzeti Jogszabálytár) keresztül a Fejér Megyei
Kormányhivataltól szakmai segítségnyújtásként az alábbi tájékoztatást kaptuk:
’A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 133.§(3) bekezdésében foglalt szakmai segítségnyújtási jogkörömben
eljárva, a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó szabályozás értelmezésével
kapcsolatban – az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium vonatkozó szakmai
állásfoglalásainak figyelembevételével – a következőkről tájékoztatom:
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Az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult ,
amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével. Az Mötv. 71. § (3)-(4) bekezdése a megyei
jogú városi és fővárosi kerületi önkormányzatokon túli polgármesteri illetmények összegét az
Mötv. 71 § (2) bekezdésében meghatározott összeg százalékos arányában rögzíti.
Az Mötv. Idézett rendelkezései a konkrét polgármesteri illetmény kiszámításához és nem
megállapításához viszonyítási alapként jelöli meg a helyettes államtitkári illetmény mértékét.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény ( a továbbiakban : Kttv.)
225/L. §-a alapján a törvény egyes rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra.
A kttv. 224. §-ának megfelelő alkalmazását az Mötv. fent hivatkozott 71. §-a rögzíti. Az Mötv.
rendelkezése alapján a polgármester illetménye részekre bonthatatlan illetménynek minősül.
Így a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók(ideértve a helyettes államtitkárokat is)
illetményével ellentétben nem bontható fel alapilletményre ,illetménykiegészítésre és
illetménypótlékra , tehát egyösszegű illetményként kell megállapítani.
A Kttv. 131 § (2) bekezdése szerint a kormánytisztviselői illetmény alapilletményből ,
valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll , azonban a Kttv. 225/L. § (1)
bekezdése alapján – az Mötv. speciális polgármesteri illetményre vonatkozó szabályára
tekintettel – a Kttv. 131. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni a polgármesteri jogviszonyra.
A fentiek alapján a polgármesteri illetmény megállapítása során a helyettes államtitkári
alapilletménynek a Kttv. 224. § (4) bekezdése szerinti eltérítéssel történő megemelése nem
alkalmazható.”
Ezt követően a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályától telefonon érkezett
tájékoztatás, melyben javasolták, hogy a Képviselő-testület fenti szakmai tájékoztatást is
mérlegelve vonja vissza, helyezze hatályon kívül a 46/2015. (IV.27.) és 47/2015. (IV.27.)
számú határozatait, melyekben a Kttv. 224.§-át is figyelemmel a polgármester illetményének
illetve költségtérítésének megemeléséről döntöttek.
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.
Az Ügyrendi Bizottság 2015. május 27-én tartott ülésén megtárgyalta a polgármester
illetményéről illetve költségtérítéséről szóló 46/2015. (IV.27.) számú határozata és Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. számú határozata visszavonásáról
szóló előterjesztést és az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a , fent
ismertetett szakmai állásfoglalás valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli
tájékoztatása alapján, a 46/2015. (IV.27.) és 47/2015. (IV.27.) számú határozatait, melyekben
a Kttv. 224.§-át is figyelemmel a polgármester illetményének illetve költségtérítésének
megemeléséről döntöttek helyezze hatályon kívül, vonja vissza.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja továbbá, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - figyelemmel Hantos Község 2014. évi állandó lakosai számára - Magyarország
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b.) pontja
alapján
Fischer József főállású polgármester illetményét 2015. június 1-től
bruttó 299.200 Ft azaz kettőszáz- kilencvenkilencezer- kettőszáz forintban állapítsa meg,
illetve Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete - 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 alapján megállapított illetménye
mértékére - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§
(6) bekezdése alapján
Fischer József főállású polgármester költségtérítését 2015. június 1-től
44.900 Ft azaz negyven- négyezet-kilencszáz forintban állapítsa meg.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyző asszony a kiegészítését.
Így kerek ez az egész.
Ezért is mondtam az elején, hogy senki sem követett el törvénytelenséget.
Az sem titok, hogy 2010-ben ennél magasabb díjazásért dolgoztak a hasonló nagyságú
települések polgármesterei.
Nekem valójában nem csökkent az illetményem, mivel én korábban társadalmi megbízatású
polgármesterként láttam el a feladataimat. Az más dolog, hogy a civil szférában nekem
mekkora összegű volt a fizetésem. Itt most jelenleg ennyi, ezt kell elfogadni. A visszavonás
kapcsán semmi keserű szájíz nincs bennem, a dolgomat, feladataimat ugyanúgy elfogom látni.
Amit viszont megtapasztaltam a szomszédos település polgármestere kapcsán az, hogy neki
ezzel a döntéssel 21%-ot elvettek az illetményéből az előző illetményéhez képest, amit most
csak visszapótolt volna a képviselő-testület.
A szavazás előtt pedig, szeretném személyes érintettségemet jelezni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én is szeretném személyes érintettségemet jelezni a szavazás előtt.
Bódi Zoltán alpolgármester:
Köszönöm.
Javaslom, hogy Fischer József polgármestert a képviselő-testület személyes érintettség miatt a
Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú
határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. számú
határozata visszavonásáról 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.
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Bódi Zoltán alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Döntés Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú határozata és Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. számú határozata visszavonásáról című
ügyben Fischer József polgármestert a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.)
számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.
számú határozata visszavonásáról” című ügyben Fischer József polgármester személyes
érintettsége ügyében a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (V.27.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.)

számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015.(IV.27.) számú határozata visszavonásáról” című ügyben
Fischer József
polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki.

Bódi Zoltán alpolgármester:
Köszönöm szépen.
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a képviselő-testület személyes
érintettség miatt a Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015.
(IV.27.) számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015.(IV.27.) számú határozata visszavonásáról 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.
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Bódi Zoltán alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Döntés Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú határozata és Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015. (IV.27.) számú határozata visszavonásáról
című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.)
számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.
(IV.27.) számú határozata visszavonásáról” című ügyben Fischerné Koncz Katalin
települési képviselő személyes érintettsége ügyében a jelenlévő öt települési képviselő
szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2015. (V.27.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.)

számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.
(IV.27.) számú határozata visszavonásáról” című ügyben Fischerné Koncz Katalin
települési képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki.

Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2015. (IV.27.) számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2015. számú határozata visszavonásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015.
(IV.27.) számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.
számú határozata visszavonásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

69/2015.

(V.27.)

számú

Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (IV.27.) számú
határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.(IV.27.)
számú határozata visszavonásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015.
(V.27.) számú határozata és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015.(V.27.) számú határozata visszavonásáról” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
javaslatát mérlegelve a polgármester illetményéről hozott 46/2015. (IV.27.) számú
határozatát 2015. június 1. napjával vonja vissza, helyezze hatályon kívül.
Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel Hantos Község 2014. évi állandó
lakosai számára - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71.§ (4) bekezdés b.) pontja alapján
Fischer József főállású polgármester illetményét 2015. június 1-től
bruttó 299.200 Ft azaz kettőszáz- kilencvenkilencezer- kettőszáz forintban állapítsa meg.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
javaslatát mérlegelve a polgármester költségtérítéséről hozott 47/2015. (IV.27.) számú
határozatát 2015. június 1. napjával vonja vissza, helyezze hatályon kívül.
Hantos Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel Hantos Község 2014. évi állandó
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lakosai számára , továbbá a polgármester számára Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b.) pontja
alapján megállapított illetménye mértékére - Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján
Fischer József főállású polgármester költségtérítését 2015. június 1-től
44.900 Ft azaz negyven- négyezet-kilencszáz forintban állapítsa meg.
3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
alpolgármestert, hogy az ügyben szükséges intézkedéseket megtegye.

Bódi

Zoltán

Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester
Határidő: 2015. május 31.
Fischer József polgármester:
Mielőtt rátérnénk a 12.) napirendi pont tárgyalására 5 perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 18.35 órakor folytatta ülését.
Szünet után:
A képviselő-testület rátér a 12.) napirendi pont tárgyalására.
12. napirend
Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről.
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ennél a napirendnél pontnál átadom a szót a jegyzőasszonynak, hogy megtartsa számunkra
ezt a beszámolót.
Gálné Papp Erika jegyző:
Rendben, köszönöm.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §
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(6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, amelyet a
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
Az értékeléshez mellékelni kell a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját a település
gyermekvédelmi helyzetéről és a szolgálat tevékenységéről.
Az értékelést meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Megyei Gyámhivatal az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé.
Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Legutóbb 2014. június 12-i ülésen tájékoztattuk
a Képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Az azóta eltelt időszakról elkészült a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében előírt
szerkezetben és tartalommal a komplex gyermekvédelmi beszámoló, melyet a képviselők
kézhez kaptak.
Úgy gondolom a beszámoló elég részletes, több év adatait és azok elemzését is tartalmazza
azt szóban nem kívánom kiegészíteni.
Ha kérdés merült fel, arra szívesen válaszolok rá.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
A magam részéről annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy úgy látom, a családsegítők is
megpróbálják kihozni a maximumot mindazokból amit a törvény számukra engedélyez.
Megesik azonban, hogy a szülők részéről ellenállásba ütköznek. Éppen ezért régóta
megpróbálunk ilyen esetben is azért segíteni, például a gyermek étkeztetésében, azért, hogy ő
ne szenvedjen hiányt, amiért a szülő nem kíván együttműködni. Ilyen esetben azért
elmondhatom, hogy nagyon nehéz segíteni.
Szerencse vagy sem, a családsegítős hölgyek nem hantosi lakosok, így másképp látják a
helyzetet, a máshol szerzett tapasztalatokat próbálják meg Hantoson is alkalmazni. Voltak
már előre lépések, mindig van valami akciójuk, amibe az Önkormányzat is próbál
becsatlakozni, például a különböző gyűjtésekbe.
Az Önkormányzat a családsegítőkkel együtt segédkezett, hogy egy családnál ne szakadjon le
a plafon. Az Önkormányzat segély keretében megvásárolta az oda szükséges faanyagot és
közmunka-program keretében két munkás, két nap alatt megcsinálta a család mennyezetét, így
az nem fog leszakadni, és a várandós kismama is haza hozhatja majd a gyermekét, mert félő
volt, hogy a korábbi körülmények közé nem engedik haza a kisbabát az édesanyával.
Nehéz megtalálni a középutat akkor, amikor kimegy egy családhoz a családsegítő és nagyon
rossz körülményeket talál. Ilyenkor neki mérlegelnie kell, hogy mivel tesz jobbat. Azzal, hogy
fáradságos munkával igyekszik ott rendet tenni, vagy azt mondja, hogy a gyermekeket ki kell
emelni a családból.
Nem könnyű feladat.
Nem könnyű munka, de van, amikor sikert érünk el, és valakit jó útra térítünk az
intézkedésekkel.
Az Önkormányzat a saját részéről mindig is próbál segíteni pénzügyileg is. Ezt persze nem
pazarlóan tesszük, mert mindig megnézzük, hogy kinek, hova és milyen formában adjuk a
segítséget.
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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 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
szóló komplex átfogó beszámolóról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex átfogó
beszámolóról 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

70/2015.

(V.27.)

számú

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex átfogó beszámolóról
Hantos Község Képviselő-testülete a:
2014. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
komplex, átfogó beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Gálné Papp Erika jegyző
Határidő: jóváhagyást követő 5 nap
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására.
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13. napirend
A 2015 .évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ennél a napirendi pontnál szintén átadom a szót a jegyzőasszonynak, hogy elmondja miről is
van szó valójában.
Gálné Papp Erika jegyző:
Itt is szintén kiküldésre került az előterjesztés a határozati javaslattal együtt, amiről úgy
gondolom, hogy eléggé részletes, ezért csak nagyon röviden szeretném elmondani miről is
van szó.
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében a
köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében
eljárva írásban értékeli.
Az értékelés a munkakör és a közigazgatási szerv stratégiai jelentőségű, kiemelt céljainak
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján történik.
Helyi önkormányzatok által fenntartott Közös Önkormányzati Hivatalok esetében célszerű,
hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a fenntartó képviselő-testületek
hozzanak döntést.
A meghatározott célok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója előre írásban megállapítja a
tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s
ezek figyelembevételével értékeli a köztisztviselő teljesítményét. A teljesítményértékelési
célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok az egyes köztisztviselőkre – a
jegyző által – lebontva, egyéni teljesítménykövetelményként számon kérhetőek, mérhetőek
legyenek az egyéni teljesítményértékelést végző vezető számára és szolgáljon alapul a
köztisztviselő rendszeres minősítésének.
A minősítés célja a szakmai teljesítmény megítélése, a teljesítményt befolyásoló ismeretek,
képességek, személyiségjegyek értékelése, a szakmai fejlődés elősegítése. Ezáltal lehetővé
válik, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási tevékenysége, munkájuk szakmai
színvonala javuljon, és visszajelzést kapjanak munkateljesítményükről, annak minőségi
megítéléséről.
A határozati javaslat tartalmazza azokat a kiemelt célokat, melyek alapján köztisztviselők
egyéni teljesítménykövetelményei meghatározhatóak. A teljesítménykövetelményeket és a
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kompetenciakövetelményeket félévente kell értékelni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
Két teljesítménykövetelmény értékelése alapján történik a köztisztviselők értékelése.
Ha esetleg van valakinek kérdése, arra szívesen válaszolok.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Szerintem érthető volt.
Nekem ez nem újdonság, nálunk is működik ez a rendszer.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, mert a versenyszférából átvett minősítési- teljesítményértékelési rendszert használ a
közszolgálat is.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
Röviden annyit tennék hozzá, hogy amit itt a hivatalban meg kell tenni a kötelező feladatok
mellett, a kolleganők ellátják, mert aki ide betér, annak mindenkinek megpróbálnak segíteni,
legyen az fénymásolás, egy papír kitöltése. Senki sem volt sosem elutasítva, a hivatal ajtaja
mindig is nyitva állt, nem volt bezárva, mert éppen ebédidő volt, a telefont is mindig
felveszik.
Tehát a kolleganők bevállalják ezeket a plusz feladatokat, amiben lehet, segítenek.
Jó pár éve már megbeszéltük, hogy kell, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, aminek
kereteiben a falu olyan dolgaival is foglalkozunk, amivel lehet, hogy máshol nem is
foglalkoznak, és elküldik az embereket. Itt szinte elvárják az emberek, hogy foglalkozzunk a
problémáikkal, és úgy látom, hogy ez meg is valósul.
Az sem egy utolsó dolog, hogy ha valaki ide belép, ne egy olyan ügyintézővel találja magát
szembe, akin látszik, hogy a háta közepére sem kívánja az adott illetőt. Itt mindenkivel
egyformán foglalkozunk, hiszen ez a feladatunk.
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 2015 évi köztisztviselői teljesítménycélok
meghatározásról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a 2015 évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározásról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

71/2015.

(V.27.)

számú

2015. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat az
alábbiak szerint fogadja el:
1) A Képviselő-testület és a tisztségviselők munkájának segítése területén:
a) Közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági ülések és egyéb döntést igénylő
ügyek határidőben történő jogszerű , a célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is
figyelembe vevő előkészítésében.
b) A fejlesztési célok megvalósítását elősegítő pályázatok feltárásában és előkészítésében
való közreműködés .
c) Közreműködés a polgármester munkájának segítésében.
2.) A Képviselő-testület döntései végrehajtása területén:
a) Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében , felülvizsgálatában , a
hatályos rendeletek felülvizsgálatát követő egységes szerkezetbe foglalásában.
b) Kintlévőségek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele.
d) Szakszerű tájékoztatás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a
polgármesternek , és a képviselő-testületnek.
e) Közreműködés a község arculatának , rendjének , tisztaságának javításában , a
település tisztasággal összefüggő hatósági intézkedések megtétele.
3.) A hatósági munka területén:
a) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség
biztosítása , az eljárási határidők szigorú betartása.
b) A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése.
c) Az önkormányzat által működtetett honlap naprakész állapotának létrehozásában, a
naprakészség fenntartásában közreműködés
d) Ügyfélbarát , humános és jogkövető ügyintézés.
e) A 2004. évi CXL törvény (Ket.) hatálya alá tartozó ügyek gyors , jogszerű intézése ,
különös tekintettel az eljárási határidők betartására.
f) A szociális ellátási formák , - és az ezekkel kapcsolatos igazgatási feladatok
változásaival összefüggő előkészítő és végrehajtó munkában való közreműködés ,
különös tekintettel a települési segélyezés szabályrendszerének kidolgozásában.
g) A helyi adók tekintetében a kintlévőségek behajtása iránti intézkedések következetes
, jogszerű végrehajtása.
h) Az irattári fegyelem betartása.
4.) A gazdálkodással kapcsolatos munka területén:
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a) Az új számviteli rendszer teljes körű kiépítése az önkormányzat és az intézmények
könyvvitelében.
b) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan
teljesítése.
c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére történő felhívása a
döntéshozónak.
d) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében , azonnali reagálás a
kintlévőségek halmozódásának elkerülése érdekében.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy a meghatározott kiemelt célok , valamint a
módszertani ajánlás figyelembe vételével a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Gálné Papp Erika jegyző
Határidő: folyamatos
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14.) napirendi pont tárgyalására.
14. napirend
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az anyagot mindenki megkapta.
Az anyagban látható, hogy kik azok, akik beléptek, a Megállapodás mely paragrafusa
módosult, kik léptek ki.
Ennél a napirendi pontnál tájékoztatásul elmondanám, hogy lehet, hogy lesz egy olyan
lehetőség, hogy rászorultság alapján, kisebb kukára lehet majd váltani. Sajnos itt viszont a
kukát mindenkinek saját magának kell megvásárolnia.
Én már kértem különböző ajánlatokat és 6.500,-Ft-7.000,-Ft-nál nincs olcsóbb edény. Ennél
lejjebb sajnos nem tudtak menni. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy ez az olcsóbb megoldás
mennyivel lenne olcsóbb így, és hogy mennyi idő alatt térülne meg. Ezt viszont az
Önkormányzatnak alá kell támasztania, amihez 3.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelem
kell.
Én abban látok lehetőséget, hogy az Önkormányzat a jövő év elején megnézi, hogy mi az,
amivel kedvezhetnénk a 70-75 év felettieknek. Van már erre példa más településeken, ahol az
egyedülélő idősebbeknek a díjfizetését átvállalta az ottani önkormányzat.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Az nem lenne megoldás, ha azután fizetnénk, hogy hányszor viszik el a kukát?
Fischer József polgármester:
Szerettük volna, ha a chipes, leolvasós módszer megvalósulna, többen össze is fogtunk volna,
de a Társulat sajnos nem hajlandó erre szánni, mert nekik az nem éri meg.
Sajnos szomorú dolog, és valamennyire ide is tartozik, hogy valaki az óvoda kettő darab
kukájáról ellopta a 2015-ös matricát, tehát majd valahogy ki kell nyomoznunk, hogy ki is
vihette el.
Visszatérve a témához, a módosításokat kell elfogadnunk.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke 2015. április
30-án e-mailen ismételten megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok
észrevételeit is tartalmazó, előző ülésen véleményezett
módosítását
- melyet
megkeresésükhöz mellékeltek és mely jelen előterjesztés 1. melléklete - a Társulási
Megállapodás IV./2.4. pontjának megfelelően 30 napon belül a képviselő-testület fogadja el.
A Társulási Megállapodás IV/2.4. pontja alapján ugyanis: „A tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő
előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító
javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok
módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított
30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács
elnökének megküldenek.”
Tagi önkormányzatoktól érkezett módosító javaslatok, észrevételek:
Módosító javaslat, észrevétel Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterétől érkezett.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere levelében kérte, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 2. pontjában foglaltak
alapján a Társulási Megállapodás a tagi önkormányzat képviselőjének megjelölését
tartalmazza. A Társulási Tanács tagjainak felsorolását javasolta a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzíteni. Kezdeményezte továbbá a Társulás kormányzati funkció
szerinti alaptevékenységeinek áttekintését, a megállapodás mellékletében a tagi
önkormányzatok képviselőjének és a települések lakosságszámának javítását, az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodásban a lábjegyzetek törlését tekintettel arra, hogy hatályos
módosításra ez idáig nem kerülhetett sor. Kezdeményezte, hogy az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodás keltezéseként a módosítás hatályba lépésének napja kerüljön
megjelölésre, mely megegyezik a tagi önkormányzatok képviselő testületi közül az utolsóként
meghozott határozat napjával, továbbá több, a módosítás szövegezését érintő javaslatot tett.
Mivel a többi tagi önkormányzattal ellentétben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évben megküldött módosító javaslatról két pontban eltérő döntést hozott,
azok nem léphettek hatályba, így a korábban véleményezésre kiküldött határozati javaslat 21.
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és 22. pontjaiban az érintett módosító javaslatok visszavonását kezdeményezte a Társulási
Tanács elnöke.
A Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyző asszony a kiegészítést.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról” szóló határozati
javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

72/2015.

(V.27.)

számú

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő
határozatot hozta:
Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
2006. szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
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Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:

(továbbiakban:

Társulási

I.
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. Várpalota térség törlésére
tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község
Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül
besorolásra.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: 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) és (8)
bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d,
pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész
lép.
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal
egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.”
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a)
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív
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Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,”
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„o)
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása”
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása
határozott időre szól.”
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata
törlésre kerül.
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c.,
d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok
minősített többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat
lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.”
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül
„és gazdasági vezetője”.
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi
mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja
szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési
szerv.”
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági
vezető” szövegrész törlésre kerül.
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat
lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves
és” szövegrész törlésre kerül.
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet”
szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”.
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem
kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a
fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.”
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a
Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési,
fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül.
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23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg
lép:
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének 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.”
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal”
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.
II.
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást az I.
pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével
értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. május 31.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15.) napirendi pont tárgyalására.
15. napirend
Döntés a Dunaújvárosi Vizi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA törvény
alapján együttműködő közösségben való részvételről, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az üzemeltetési szerződést, a nyilatkozat tervezetét, a Belső
Ellenőr által kiállított szakvéleményt továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttműködő
közösségekről szóló tájékoztatóját
áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Azzal kezdeném, hogy elmondom, elkövettem egy hibát. Azt az Üzemeltetési szerződést, amit
sok éven keresztül aláírtunk a Dunaújvárosi Vizi Társulattal, amiben vállalták a település
körül lévő patakmedrek, vízfolyás karbantartását, tisztítását, nád vágását, aláírtam.
Én azt mondtam, hogy az általuk kért éves 151.000,-Ft, megéri, mert nekünk erre sem
gépünk, sem emberünk nincs.

54

Amiben én hibáztam az, hogy az üzemeltetési szerződés nem került a képviselő-testület elé,
hogy az felhatalmazzon engem annak aláírására, illetve az általam aláírt üzemeltetési
szerződésbe belekerült egy olyan kifejezés, egy olyan pont, hogy együttműködő közösségben
való részvételt vállalunk. A csatolt nyilatkozat, illetve ez a kifejezés arról szól, hogy odavissza alapon, ha valamilyen hibát elkövet a Vizi Társulat, akkor azért a mi Önkormányzatunk
is felelős, mert társultunk velük.
Megmondom őszintén, hogy amikor az üzemeltetési szerződést aláírtam, ez a rész elkerülte a
figyelmemet, de azóta folyamatosan kérik tőlem ennek a csatolt nyilatkozatnak az aláírását is.
Úgy gondolom, hogy ez az összeg megéri ezért a tevékenységért, de nem ebben az
együttműködő közösség formájában.
Az úgy jó, hogy ha befizetjük ezt az összeget , további felelősségünk nincs, ők pedig a
szolgáltatást elvégzik, de úgy nem, hogy mi felelünk azért, ha ők valamit elrontanak.
Megkérem a jegyzőasszonyt egészítse ki az általam elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:
A polgármester úr 2015. április végén, a képviselő-testület részére is kiküldött, nyilatkozattal
bejött hozzám és kérte, hogy nézzem azt át. Tekintettel arra, hogy a nyilatkozatban
visszautalnak egy megkötött együttműködési szerződésre- mely létéről eddig nem tudtam és
azt nem láttam- kértem a polgármester úr tájékoztatását erre vonatkozólag.
A polgármester úr elmondta, hogy Ő 2015. február 16-án aláírt egy együttműködési
megállapodást a Dunaújvárosi Vízi Társulattal és behozta az általa is aláírt üzemeltetési
szerződést. Tájékoztattam a polgármester urat, hogy ezt az együttműködési szerződést a
Dunaújvárosi Társulattal csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján, képviselő-testületi
döntés után írhatta volna alá.
A polgármester úr által számomra 2015. áprilisa végén bemutatott üzemeltetési szerződést
csak ekkor tudtam átnézni. A képviselő-testület részére is kiküldött üzemeltetési szerződés 25 pontja alapján a polgármester úr által aláírt szerződés alapján Önkormányzatunk, mint
szerződő fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulattal az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ( ÁFA törvény) 85. § (6) bekezdése illetve
85/A § - a alapján együttműködő közösséget hoz létre.
Az együttműködő közösség tagjaként kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2007. évi CXXVII.
törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban ÁFA Tv.) 85/A. § (1) bekezdésnek
megfelelően az együttműködő közösségünk tagjai száma folyamatosan eléri a kettőt, továbbá.
hogy az ÁFA Tv 85/A.§ (3) bekezdés alapján az önkormányzat olyan nyilvántartást vezet,
amely alkalmas a 85. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott szolgáltatás nyújtásának,
igénybevételének az egyéb tevékenységektől való egyértelmű, megbízható és maradéktalan
elkülönítésére valamint az ÁFA Tv 85/A.§ (4) bekezdésnek megfelelően az együttműködő
közösség tagjaként egyetemlegesen felelős az együttműködő közösséggel együtt a 85. § (1)
bekezdés p) pontja alapján keletkező kötelezettségek teljesítéséért.
Tekintettel arra, hogy ilyen típusú szerződéssel korábban még nem találkoztunk illetve a
felhatalmazás nélkül aláírt együttműködési szerződésben, együttműködő közösségből faladó
kötelezettségek mértékét sem tudtuk megbecsülni, nincs ilyen fokú adószakértői
képesítésünk, szakmai segítséget kértünk a működő közösséget hoz létre, mely komoly
kötelezettséget ró az együttműködő közösség tagjaira, megkerestük a belső ellenőrzési
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feladatait ellátó Dr. Hosszumé Szántó Anita belső ellenőrt és kértem szakmai tanácsukat az
üggyel kapcsolatban.
Dr Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr szakmai állásfoglalását illetve az általa átküldött, az
együttműködő közösségekkel kapcsolatos NAV tájékoztatót a képviselő-testület tagjai részére
kiküldtük.
A belső ellenőr az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Vízi Társulás között létrejött
együttműködési megállapodással kapcsolatban készített szakvéleményében leírta, hogy
Hantos település képviseletében a polgármester 2015. február 16. napon olyan üzemeltetési
szerződést kötött, amellyel 2./ pontjában foglalt együttműködő közösséget hozott létre.
Az Áfa tv. 85/A.§ (4) bekezdése alapján az együttműködő közösség tagjai egyetemlegesen
felelősek az együttműködő közösséggel együtt a 85. § (1) bekezdés p) pontja alapján
keletkező kötelezettségek teljesítéséért. Azaz a közös cél elérésére nyújtott szolgáltatásért,
ami esetünkben a meghatározott összegű hozzájárulás lehet.
A fentiek alapján bármely településtől követelhető az elmaradt kötelezettség teljesítése.
Továbbá leírta szakvéleményében azt is, hogy a polgármester kötelezettségvállalásának a
lehetőségét a helyi szabályozás alapján kell megvizsgálni. Nem az önkormányzati
hozzájárulás összegét kell figyelembe venni a minősítéskor, hanem az egyetemleges
kötelezettségvállalásból eredő összeget, mely vélhetően jelentős nagyságrend, de pontosan
nem ismert.
Ennek alapján a kötelezettségvállalás szabályszerűsége is vizsgálandó.
Ahogy a polgármester úrnak korábban is említettem a szerződések, így ennek a szerződésnek
az aláírása előtt képviselő-testületi döntésre, jóváhagyásra lett volna szükség.
A belső ellenőr által megküldött NAV tájékoztató értelmében az NAV bejelentés az
együttműködő közösség létrejöttének egyik lényeges eleme.
Tekintettel arra, hogy bonyolult a jogi és adózási jogszabályi háttér, illetve az Önkormányzat
kötelezettségvállalásának nagyságrendje sem teljesen egyértelmű, ezért célszerűnek tartja
egyeztetés kezdeményezését a Társulással, melynek során lehetőségük lenne a körülmények
pontosítására.
A kérdések tisztázásáig a NAV bejelentés megtételét nem javasolta.
A probléma az, hogy jelenleg van egy felhatalmazás nélkül aláírt üzemeltetési szerződés,
amivel kapcsolatban a képviselő-testületnek valamilyen döntést kell hoznia.
Amennyiben a képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a polgármester úr által felhatalmazás
nélkül aláírt Üzemeltetési Szerződést, és felhívja a figyelmét, hogy legközelebb ilyenfajta
kötelezettségvállalást ne tegyen, akkor azzal a döntéssel egyértelműen együtt jár a
„Nyilatkozat’ megtételének kötelezettsége és az abban vállalt kötelezettségek vállalása,
teljesítése.
Magyarán törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban ÁFA Tv.) 85/A. § (1)
bekezdésnek megfelelően kötelezettséget vállal ez esetben az Önkormányzat arra, hogy az
együttműködő közösségünk tagjai száma folyamatosan eléri a kettőt, továbbá. hogy az ÁFA
Tv 85/A.§ (3) bekezdés alapján az önkormányzat olyan nyilvántartást vezet, amely alkalmas a
85. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének az
egyéb tevékenységektől való egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére valamint
az ÁFA Tv 85/A.§ (4) bekezdésnek megfelelően az együttműködő közösség tagjaként
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egyetemlegesen felelős az együttműködő közösséggel együtt a 85. § (1) bekezdés p) pontja
alapján keletkező kötelezettségek teljesítéséért.
Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy utólagosan nem hagyja jóvá a polgármester
úr által aláírt üzemeltetési szerződést,akkor a polgármestert utasítani kell, hogy intézkedjen,
annak érdekében, hogy az üzemeltetési szerződés ebben a formában ne lépjen hatályba, hiszen
annak aláírására nem volt felhatalmazása.
A Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója Megulesz Gabriella telefonon azt javasolta, hogy az
egyetemleges felelősségvállaláshoz kötődően kössön az Önkormányzat és Vizi Társulás egy
külön megállapodást, melynek lényege , hogy ők nyilatkozatban vállalnák a NAV által a Vízi
társulat hibázása miatt kiszabott és az Önkormányzattól végrehajtott kiadások Önkormányzat
felé történő megtérítését.
Azt javasolta a polgármester úrnak, hogyha „ ez engem megnyugtat” készítsek egy ilyen
nyilatkozatot, melyet Ő a jogászaival átnézett és ha számukra is megfelelő aláír.
Ahogy a polgármester úrnak is jeleztem, ha nekik jogászok állnak rendelkezésükre célszerűbb
velük elkészítetni ezt a nyilatkozatot, amit majd a képviselő-testület át tud tanulmányozni,
másrészt egy ilyen külön megállapodás az én jogi ismereteim szerint nem jelent az
Önkormányzat számára majd mentességet egy esetleges NAV felé történő pénzügyi
kötelezettség teljesítése alól és külön megállapodás nélkül és külön megállapodás mellett is
egyaránt előfordulhat, hogy önkéntes teljesítés híján csak peres úton tudja az Önkormányzat a
jogos követelését a Vízi Társulattól követelni.
Hozzáteszem nem vagyok ügyvéd, és nincs ilyen polgári peres tapasztalatom, de én ezt a
külön nyilatkozatot az Önkormányzat szempontjából nem érzem különösebben biztosítéknak.
A Vízi Társulat által kért, az üzemeltetési szerződéshez, illetve az együttműködő közösséghez
kér nyilatkozatban pedig az sem szerepel konkrétan, hogy annak mi az időbeli hatálya, 2015.
december 31-ig, vagy visszavonásig.
Megulesz Gabriella igazgató asszony telefonon azt említette, hogy Ők csak abban az esetben
tudnak tárgyi adómentes számlát kiállítani az Önkormányzat számára, hogyha az
Önkormányzat a Vízi Társulattal együttműködő közösségben vesz részt. A törzshivatalban
dolgozó gazdasági vezető véleménye szerint tekintettel arra, hogy az üzemeltetési
szerződésben önkormányzati hozzájárulásként szerepel az Önkormányzat által fizetendő
összeg, az eleve ÁFA mentes. Hozzáteszem, hogy az önkormányzat vízfolyások, árkok
karbantartása, tisztítása nem tartozik az ÁFA szempontjából adóköteles tevékenységek közé,
tehát e tevékenységgel kapcsolatban az Önkormányzat egyébként, együttműködő közösség
létrehozása nélkül, sincs ÁFA visszaigénylési pozícióban.
Amennyiben a Vízi Társulat az ÁFA törvény alapján létrehozandó együttműködő közösség
létrehozása nélkül csak ÁFA tartalmú számlát tud az Önkormányzatnak kiállítani, akkor az
Önkormányzat maximum a 151.000 Ft 27%-os ÁFA tartalmával kell többet fizessen az árkok
tisztításáért, ami úgy gondolom, hogy ez még mindig kevesebb összeg, mint egy jelenleg nem
látható mértékű kötelezettségvállalás.
A döntés joga természetesen a képviselő-testületé.
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Az üggyel kapcsolatban azt tudom még elmondani, hogy nem látom, hogy ez a fajta
együttműködő közösség létrehozása a Dunaújvárosi Társulattal milyen előnyökkel járna
Hantos Önkormányzata részére.
A vízfolyások gondozását a közreműködő közösség létrehozása nélkül is elvégeztetheti az
Önkormányzat a Dunaújvárosi Vízi Társulattal.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Eddig is elvégezte ezt a feladatot.
Gálné Papp Erika jegyző:
Persze, az viszont biztos, hogy eddig nem ilyen típusú szerződéseket kötöttek az
Önkormányzatokkal, mivel én ezt a típusú szerződést csak idén április végén láttam először.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Akkor a kettes verzió az lebonyolítható?
Az, hogy visszavonjuk a Szerződést, és egy másikat kötünk ?
Gálné Papp Erika jegyző:
Azt nem tudom, hogy hogyan is áll ez a történet a Vizi Társulással, de az tény, hogy ennek a
Szerződésnek az aláíráshoz kellett volna testületi felhatalmazás.
A polgármester úr által aláírt együttműködési szerződés neuralgikus pontja az együttműködő
közösség létrehozására illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó 2-5
pont, amivel kapcsolatban meg kellett tennem jelzésemet.
Fischer József polgármester:
Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a felelősségemet nem fogom elhárítani, ezt én szúrtam el
azzal, hogy ezt a Szerződést nem olvastam el elejétől a végéig.
Való igaz, hogy minden évben bizonyos mértékkel mindig emelték a díjakat, de én két évben
is végigmentem Megulesz Gabriellával a területeken, megmutatta, hogy miket fognak
csinálni, utána megnéztem, hogy miket csináltak meg. Amikor jött a Szerződés, láttam az
összeget, de ez az együttműködő közösség kifejezés akkor elkerülte a figyelmem.
Jegyzőasszonynak maximálisan igaza van az együttműködő közösség kapcsán. Mi ahogy
eddig is csak egy szolgáltatást kívántunk megvásárolni, de nem ilyen formában.
Amikor megjött a nyilatkozat, akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi is ez az együttműködő
közösség. Ez eddig nem volt benne a szerződésekben, de ők ÁFA törvény változásával
magyarázzák, hogy az hívta ez az egészet életre.
Vannak különböző döntési verziók.
Az utolsó, amit Megulesz Gabriella ajánlott, hogy ők lenyilatkozzák azt, hogy ők semmiféle
kártérítési igénnyel nem élhetnek felénk, illetve megfizetik, ha helyettük rajtunk hajt végre a
NAV.
Nem mentségem, de van olyan önkormányzat, amely ezt aláírta.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Hányan írták alá?
Fischer József polgármester:
Azt nem tudom pontosan, próbáltam kideríteni, de nem árulták el.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor lehet, hogy csak mi leszünk ketten a társulásban?
Fischer József polgármester:
Nem, mert ha nem írjuk alá ezt a nyilatkozatot, onnantól kezdve nem jön létre.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mi a terv?
Fischer József polgármester:
Én támogattam volna Megulesz Gabriella ötletét, mondtam is, hogy készítsék el akkor ezt a
papírt, amit behozhatok ide a testület elé, de még a mai napig nem érkezett meg.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Volt már pénzbeli teljesítés?
Fischer József polgármester:
Az első félévre 75.000,-Ft-ot már kifizettünk.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Érdemi munka volt már?
Fischer József polgármester:
Érdemi munkaként a Hantos-telep alatti árkot tisztították meg.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Az mindig is úgy volt, hogy azt a vízfolyást nekik kellett tisztán tartani. Régebben nem
szoktunk ekkora összeget fizetni. Nem fizettünk többet 27.000,-Ft-nál, aztán egyik évről a
másikra jött egy ilyen nagy váltás, mert hektáronként kiszabták, hogy mennyit kell fizetni.
Én sem láttam korábban ilyen típusú szerződéseket. Már akkor is baj volt, mivel ezt nem
költségként, hanem támogatásként fizettük be, mivel a számla is úgy jött. Egyszer aztán gond
is volt a számlával, mert Áfásan küldték. Megkérdeztem a nagylóki pénzügyi vezetőt, hogy ő
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mit csinál, hogyan csinálja. Azt mondta, hogy lehet Áfát is könyvelni ebbe az esetben is, tehát
így könyveltünk. Ez így is ment egy-két évig. A kiküldött számlát befizettük, aztán küldtek
egy sztornó számlát és az Áfát visszaküldték. Utána ÁFA nélküli lett újra megküldve a
számla. Ez a történet.
Képzeljék el, hogy ha az Önkormányzat e tevékenysége ÁFA köteles lett volna, milyen
gondot okozott volna ez az egész dolog.
Látható tehát, hogy nem volt akkor sem kockázat nélküli ez a történet.
Kertész Mihály települési képviselő:
Miért nem lehet ezt az egészet egyszerűen szolgáltatásként megvenni?
Fischer József polgármester:
Eddig erről is volt szó. A korábbi szerződésekben ilyen együttműködő közösségről nem is
volt szó, hanem az volt benne, hogy adott éves összegért, ők adott területen mit csinálnak
meg, és erről év végén, vagy a következő év elején küldtek egy tájékoztatót is.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor azt kell velük megbeszélni, hogy továbbra is szolgáltatásként szeretnénk a
tevékenységüket igénybe venni.
Fischer József polgármester:
Rendben, de akkor, ezt az Üzemeltetési Szerződést vissza kell vonni.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Viszont nincs a szerződésben semmi arról, hogy hogyan is lehet felbontani ezt a szerződést.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Az a véleményem, hogy ezt a Szerződést, és nyilatkozatot ilyen formában ne hagyjuk jóvá a
képviselő-testület, mondjuk ki, hogy nem kívánunk az ÁFA törvény értelmében
együttműködő közösség tagja lenni. Javaslom továbbá, hogy próbáljunk inkább ezt az
ároktisztítást szolgáltatásként megvásárolni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Így van. Itt zárjuk le a dolgot és küldjenek egy árajánlatot.
Fischer József polgármester:
Tehát akkor hogyan szeretne dönteni a képviselő-testület?
Az Üzemeltetési Szerződést ebben a formában nem hagyja jóvá?
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Bódi Zoltán települési képviselő:
Én úgy gondolom, ez a járható út.
Fischer József polgármester:
Tehát akkor ezt az Üzemeltetési Szerződést a képviselő-testület nem hagyja jóvá?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Így van, illetve utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Továbbá ki kell mondani, hogy az Önkormányzat nem kíván tagja lenni az együttműködő
közösségnek.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném összefoglalni az elhangzott javaslatokat és ez alapján ismertetni a határozati
javaslatot.
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
„Döntés a Dunaújvárosi Vízi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA törvény alapján
együttműködő közösségben való részvételről, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatról” című előterjesztést
és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulással ( 2400
Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám: 10088111-2-07
képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
jelen határozat 1. mellékletét képező
2015. február 16. napján polgármester által aláírt

üzemeltetési szerződést- nem hagyja jóvá.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulattal (2400
Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám: 10088111-2-07
képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 85.§ (6)
bekezdése illetve a 85/A § alapján

nem kíván együttműködő közösséget létrehozni.
3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulattal (2400
Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám: 10088111-2-07
képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
jelen határozat 2. mellékletét képező- nyilatkozatot nem hagyja jóvá, annak aláírására nem
hatalmazza fel a polgármestert.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a
Dunaújvárosi Vízi Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015,
adószám: 10088111-2-07 képviseli: Megulesz Gabriella igazgató) értesítse, az ügyben a szükséges
intézkedéséket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. június 10.

Kérdezem a polgármester urat és a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott javaslatok és
a döntési szándéknak megfelel-e az előbb ismertetett határozati javaslat?
Fischer József polgármester:
Igen, megfelelő a határozati javaslat.
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 „Döntés a Dunaújvárosi Vizi Társulással kötött
üzemeltetési szerződésről, ÁFA törvény alapján együttműködő közösségben való részvételről,
az ezzel kapcsolatos nyilatkozatról” szóló előbb ismertetett határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Döntés a Dunaújvárosi Vizi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA
törvény alapján együttműködő közösségben való részvételről, az ezzel kapcsolatos
nyilatkozatról 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

73/2015.

(V.27.)

számú

Döntés a Dunaújvárosi Vizi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA törvény
alapján együttműködő közösségben való részvételről, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés a Dunaújvárosi Vízi Társulással kötött üzemeltetési szerződésről, ÁFA
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törvény alapján együttműködő közösségben való részvételről, az
nyilatkozatról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

ezzel

kapcsolatos

4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulással (
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám:
10088111-2-07 képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
jelen határozat 1. mellékletét képező
2015. február 16. napján polgármester által aláírt

üzemeltetési szerződést- nem hagyja jóvá.
5. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulattal
(2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám:
10088111-2-07 képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 85.§ (6)
bekezdése illetve a 85/A § alapján

nem kíván együttműködő közösséget létrehozni.
6. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulattal
(2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16-000015, adószám:
10088111-2-07 képviseli: Megulesz Gabriella igazgató)
jelen határozat 2. mellékletét képező- nyilatkozatot nem hagyja jóvá, annak aláírására
nem hatalmazza fel a polgármestert.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a
Dunaújvárosi Vízi Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30., cégjegyzékszám:07-16000015, adószám: 10088111-2-07 képviseli: Megulesz Gabriella igazgató) értesítse, az ügyben a
szükséges intézkedéséket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. június 10.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására.
16. napirend
Döntés a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatásra kiírt
pályázaton való részvételről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

63

Fischer József polgármester:
Röviden- tömören megpróbálom összefoglalni a napirendi pontunk lényegét.
Pályázati lehetőség nyílt a gyermekétkeztetést szolgáló feltételek javítására. A pályázat 1
milliárd forintos kerettel van meghirdetve. Amire mi pályázhatunk az a Főzőkonyha és az
étkező felújítása, nyílászáró csere, burkolás, gépek lecserélése, továbbá az elektromos hálózat
felújítása, és egy napelemes rendszer kiépítése.
Ez a Belügyminisztériumi pályázat egy egyszerű pályázat, ezért inkább van lehetőség arra,
hogy a kisebb önkormányzatokat támogatják. Nagyobb esély van arra, hogy a hozzánk
hasonló kisebb önkormányzatok részesüljenek támogatásban.
Itt nem új építésről van szó, hanem a már meglévő konyhák, eszközök felújításáról, cseréjéről.
Van olyan árajánlat, amelyet csak ma kaptak meg a testület tagjai.
Van olyan munkafolyamat, amelynél több árajánlat is van, de van olyan is amelynél csak egy.
A benyújtásánál egy darab árajánlatot kell majd mellékelni, elektronikusan felölteni, majd
postán is megküldeni.
Nekünk meg kell határoznunk, hogy mekkora lesz az önerő, amelyet befizetünk.
Az adóerő képességet a települések esetében megvizsgálják, településünk a 18.000,-FT
alatt/fő kategóriába esik bele, ennek alapján 95%-os támogatást élvezhetünk, viszont az Áfát,
azt nekünk kell befizetni.
Gálné Papp Erika jegyző:
A költségvetési törvényben rögzített felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős
miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a köznevelésért felelő miniszter
egyetértésével – pályázati kiírást készített a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti „A gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatása” jogcím tekintetében.
A pályázati kiírás szerint a helyi önkormányzatok támogatást igényelhetnek az óvodai
gyermekétkeztetést ellátó, konyhai funkciót betöltő intézményeik fejlesztésére, a kapcsolódó
étkező bővítésére, valamint ezen infrastruktúrák új kialakítására is.
A Központi költségvetésforrást biztosít az önkormányzati fenntartású, óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy
bővítése, fejlesztése érdekében.
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy
feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.
A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0
millió forint áll rendelkezésre.
A kiírás szerint a helyi önkormányzatokat adóerő-képességük alapján differenciált mértékű
központi költségvetési támogatás illeti meg.
Hantos Községi Önkormányzat adóerő-képessége - a kiírt pályázatban meghatározott
szabályok szerint – 17.678.- Ft/fő, mely alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztési
költség 95%-a.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

64

A kiküldött határozati javaslatban is olvasható, hogy javasoljuk az Önkormányzatunk által
működtetett Hantosi Főzőkonyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése érdekében a pályázat
benyújtását.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kiküldött előterjesztés mellékletét képező
árajánlatban szereplő felújítási- átalakítási munkálatok illetve a szintén mellékletben csatolt
főzőkonyhai gépek, eszközök beszerzése céljából „A gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton, a Hantos
Községi Önkormányzat által
működtetett Hantosi Főzőkonyha Konyhájának korszerűsítése-fejlesztésére nyújtson be
pályázatot.
A tervezett felújítási- átalakítási munkálatok bekerülési költsége bruttó 5.147.753.- Ft.
• Igényelhető támogatás: 3.850.681.- Ft
• ÁFA: 1.094.404.-Ft
• Önrész: 202.668 Ft
A beszerezni tervezett konyhai gépek, eszközök bekerülési költsége , melyre a beruházási
összköltség 50%-áig igényelhető támogatás: bruttó 3.585.332.- Ft
• Igényelhető támogatás: 2.681.941.- Ft
Hantosi Főzőkonyha korszerűsítése összesen: bruttó 8.733.085 Ft
Hantos Községi Önkormányzat által igényelhető támogatás
(Főzőkonyhai felújítási –átalakítási munkálatok + gépek, eszközök) összesen: 6.532.622.- Ft.
ÁFA: 1.856.640.- Ft
Hantos Községi Önkormányzat önerő: 343.823.- Ft
Az Önkormányzatnak a pályázaton való részvételhez az alábbiakról szükséges nyilatkozni:
- a Pályázatban ismertetett beruházást a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósítja.
- amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági
engedély is szükséges, a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkezik, ennek hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. szeptember
30-áig vállalja,
- a pályázni kívánt fejlesztési cél nem építésügyi hatósági engedély köteles.
- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek
keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a
veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt
lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről – a főzőkonyha jelenleg is érvényesíti a
környezetvédelmi szempontokat.
- a kérelemben szereplő adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak,
teljes körűek és hitelesek,
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
nincs,
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
- a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más
hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült,
- megfelel az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
- vállalja a támogatásból való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát,
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- a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása
jogcímen támogatásban részesül.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt 2015. július 15-ig a Nemzetgazdasági
Minisztérium két, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy
képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.
Az érintett önkormányzatok a pályázati adatlapot az ebr42 információs rendszerben legkésőbb
2015. május 29. napjáig 16:00 óráig rögzíthetik és zárhatják le.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyző asszony a kiegészítését.
Amiről nekünk most döntenünk kell, hogy szeretnénk-e indulni ezen a pályázaton, és ha igen,
mekkora összeggel. Itt most még nem kell kiválasztanunk a konkrét kivitelezőket, hanem
majd ha elnyertük a pályázatot.
Fel vannak sorolva itt lehetőségek, de én azt tartom jobbnak, ha kisebb összegre pályázunk,
mert a sok kicsinek nagyobb esélye lehet, mint a nagyobb összegre pályázóknak.
Az árajánlatokat tekintve úgy gondolom, hogy reálisak vagyunk, utána lehet nézni, nincs
túlárazva. Éppen ezért nem titok, hogy van olyan villanyszerelési ajánlat, amelyet be sem
hoztam a testület elé, mivel olyan nagy összegről szól.
Mi is itt utánanéztünk az áraknak, ha az Önkormányzatnak saját erőből kellene felújítania
konyhát, ha nem lenne pályázat. Az, aki a nyílászárókra adta az árajánlatot, az most is
ugyanakkora összeggel adta, mint amikor mint Önkormányzat költségvetéséhez kértem az
ajánlatot, a saját erőből történő csere költségeinek tervezéséhez. A kőművesnél, ami
változott, az a munkadíj, amit természetesen ki kell fizetni, viszont az anyagár az azonos.
Ebben az esetben a kőműves munkálatoknál az ajánlathoz képest fele összeggel terveztük be a
munkálatokat, mert a munkavégzést közmunkásokkal végeznénk , így az csak anyagköltségbe
kerülne..
A lényeg, hogy nincsenek túlárazva a dolgok.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódva tegyék fel
kérdéseiket, mondják el javaslataikat.

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Akkor ez a beruházás körülbelül 9.000.000,-FT lenne?
Fischer József polgármester:
Én a C lehetőségnél feltüntetett összegre gondoltam.
Ott 8.733.085,-Ft lenne a bruttó költség.
Az az igazság, hogy ha megnézik az interneten látható, hogy nagyvárosok is pályáznak.
Mindenki pályázik, éppen ezért nem nagyon szoktak 8.000.000-15.000.000,-Ft közötti
összegnél nagyobbra pályázni, éppen ezért nem biztos, hogy célszerű lett volna további
munkálatokat, eszközöket bevenni.
Szeretném elmondani, hogy ez a történet úgy kezdődött el, hogy átmentünk a konyhára és
megnéztük mi az, ami felújításra szorul. Eleve tudtuk, hogy hogyan is néz ki a konyha
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taposója, csempéje és bútorzata, illetve megnéztük, hogy melyek azok a berendezések,
amelyek sok energiát használnak
Ezt követően azt néztük meg, hogy mi az ami belefér a pályázatba. Éppen ezért a régi, öreg,
elavult gépeket, modernebbre való kicserélését terveztük be.
Régóta működik továbbá a közös mérőóra az óvodával, így a kettő leválasztását is kértem
belevenni az árajánlatba, így ott egy új főmérő lesz. Így el tudjuk majd külön számolni, hogy
mit fogyasztott az óvoda és mit a konyha.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az Önkormányzat étkeztetési feladata ÁFA szempontjából adóköteles tevékenység, míg az
óvodai nevelés, oktatás adómentes tevékenység. Az ÁFA analitika vezetése és az ÁFA
bevallások elkészítése érdekében is fontos lenne a közüzemi órák cseréje és a két
tevékenységhez kötődő épületrészek esetében külön- külön mérőórák felszerelése.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Így legalább pontosan mérhetőek lesznek a fogyasztások.
Gálné Papp Erika jegyző:
A belső ellenőr az Áfával kapcsolatos szakértői vélemény kialakítása kapcsán javasolta is,
hogy az Önkormányzat a konyha és az óvoda esetén a mérőórákat cserélje le, külön mérőórát
szereltessen fel az óvoda illetve a konyha esetében.
Ezért a mérőórák cserékét illetve elkülönítését a pályázattól függetlenül is meg kell lépje az
Önkormányzat.
Fischer József polgármester:
Így van.
Engem az vezérelt, hogy mit lehetne felújítani, és pluszként került beépítésre a napelemes
rendszer kiépítése. Azért 6, illetve 7,5 kW került tervezésre, mert ha alá kell támasztani ennek
nagyságát, akkor csak azt fogják elfogadni, hogy mennyit fogyasztanak el a gépek. Ara már
nem adnak lehetőséget, hogy háromszor akkora napelem park kerüljön kiépítésre, mint amire
amúgy is szükség van, hogy a végén, még az E-on fizessen vissza több millió forintot is akár.
Ez így is nagy nyereség, mert nem kell majd akkora összegű számlát fizetni. Természetesen
lassan térül meg, nem egyszerre, de ha azt nézem, hogy pályázati pénzből valósul meg, akkor
szinte semmibe sem kerül nekünk.
Másrészt pedig előnyt jelent a pályázat benyújtásánál a megújuló energiaforrás használata.
Előnyt jelent továbbá, tisztiorvosi vélemény a főzőkonyha állapotáról, amit én meg is kértem
a Tiszti Főorvos Úrtól.
A vélemény meg is érkezett:
„ Hantos Községi Önkormányzat által működtetett óvodai főzőkonyhán dr. Zámbó Csilla
hatósági állatorvos 2015. május 26-án szemlét tett. Az épület felújítása, akadálymentesítése,
csempézése, eszközök modernizálása szükséges.”
Ami pluszt lehetett hozzátenni, hogy több előnyünk legyen, azt megszereztük, másrészt nem
is indulunk olyan nagy összegért, illetve ahogy látható a javaslatban is, az önkormányzatnak
is bele kell nyúlnia a zsebébe.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Azért ezek az új gépek nem fognak folyamatosan menni, hogy elnyeljék azt a sok energiát.
Fischer József polgármester:
Nem persze, de akkor nyerhetünk egy kis energiát egy kis világításhoz vagy bármihez.
Továbbá a legmodernebb eszközöket igyekeztünk kiválasztani.
Gálné Papp Erika jegyző:
A pályázati kiírás alapján az alábbi pályázati alcélokra lehet pályázatot benyújtani:
a)
b)
c)
d)
e)

már működő konyha kapacitásbővítésével,
étkező, étterem kapacitásbővítésével,
új konyha létesítésével,
új étkező, étterem kialakításával,
már
működő
konyha
infrastrukturális
felújításával,
fejlesztésével,
akadálymentesítésével,
f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,
h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével.
A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is
igényelhető támogatás.
Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:
- az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges
konyhai gépek, eszközök beszerzése,
- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és
nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése,
- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és
nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok,
evőeszközök, poharak stb.),
- étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,
- a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív
hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez,
komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.
A javaslat alapján a már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével, étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, a korszerű táplálkozást
segítő technológia fejlesztésével kapcsolatos alcélokra nyújtana be Önkormányzatunk
pályázatot.
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A támogatásból beszerezni kívánt konyhai eszközök nagyon modernek, kevesebb zsiradékkal
készíthetők bennük az ételek, ezért is célszerűbb az alkalmazásuk.
A tervezett napelemes rendszer kialakítása,mint megújuló energiaforrás használata a pályázat
elbírálásánál plusz pontot jelent, éppúgy, mint a NÉBIB támogató nyilatkozata is.
Fischer József polgármester:
Igen, ez igaz, az a 8.733.085,-Ft-nak az 50%-át nem haladhatja meg az eszközbeszerzés. Ez
azért fontos, mert nézik, hogy nehogy az legyen, hogy valaki csak új, modern eszközöket
vásároljon, de csak pl. egy ablakot cserél ki, és elkölt 8.000.000-9.000.000,-Ft-ot különböző
eszközökre.
Tehát ezeket a szabályokat be kell tartani.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az is nagyon fontos figyelembe venni, hogy csak a konyhában és az étkezőben lehet
felújításokat végezni illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket lehet e
támogatásból megvalósítani.
Kizáró ok, és támogatás visszafizetését is vonhatja maga után, ha a támogatásból az azonos
épületben lévő, más funkciót betöltő helyiségen végzünk felújítást, illetve ide szerzünk be
eszközöket.
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Egyelőre tehát az a kérdés, hogy belevágjunk-e a pályázatba. Én mindenképpen javaslom,
mert most sorban jönnek majd a pályázatok.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy szóljak pár szót a könyvtár pályázatunkkal
kapcsolatban. Patt helyzet áll fenn. A pályázatunkat nem utasították el, de nem is mi nyertünk,
Gálné Papp Erika jegyző:
A könyvtárhelyiség felújítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunkkal
kapcsolatban kapott értesítő szerint a pályázattal kapcsolatban halasztott döntést hoztak. Ez
azt jelenti, hogy nem hoztak a pályázattal kapcsolatban egyenlőre, se támogató, se elutasító
döntést.
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Visszatérve erre a pályázatra, én az előterjesztésben szereplő C lehetőségben látható összeget
javaslom megpályázni, és azért, mert ebből is ki tudjuk hozni azokat a beruházásokat,
amelyeket meg akarunk valósítani, illetve az eszközöket is be tudjuk szerezni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a „gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről” szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatásra
kiírt pályázaton való részvételről” 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
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

74/2015.

(V.27.)

számú

Döntés a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatásra kiírt
pályázaton való részvételről
Hantos Községi Önkormányzat a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
„Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatására kiírt
pályázaton való részvételről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
fenntartott és üzemeltetett Hantosi Főzőkonyha konyhájának fejlesztése céljából,
„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” jogcímű támogatásra kiírt
pályázati felhívásra
6.532.622.- Ft azaz hatmillió-ötszázharminckettőezerhatszázhuszonkettő forint vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt
be.
2. A „Hantosi Főzőkonyha fejlesztése” című projekt bruttó összköltsége:
8.733.085 Ft, azaz nyolcmillió-hétszázharmincháromezer- nyolcvanöt forint,
melyből felújítási- átalakítási munkálatok bekerülési költsége bruttó 5.147.753Ft, azaz ötmillió- egyszáznegyven-hétezer- hetesszázötvenhárom forint, konyhai
gépek, eszközök bekerülési költsége bruttó 3.585.332.- Ft, azaz hárommmillióötszáznyolcvanötezer-háromszázharminckettő forint .
3. A „Hantosi Főzőkonyha fejlesztése „ című projekt forrásösszetétele :
Támogatás
6.532.623.- Ft
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ÁFA
Önerő
ÖSSZESEN:

1.856.640.- Ft
343.822.- Ft
8.733.085 Ft

4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy sikeres pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges 343.822.- Ft
azaz háromszáznegyvenháromezer-nyolcszázhuszonkettő forint önerőt
az
önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja, az
önerő fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
5. Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott és
működtetett Hantosi Főzőkonyha
konyhájának fejlesztése céljából, „A
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” jogcímű támogatásra kiírt
pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz az alábbi nyilatkozatot teszi:
• a Pályázatban ismertetett beruházást a 2015/2016. nevelési év kezdetéig
megvalósítja.
• amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez
építésügyi hatósági engedély is szükséges, a támogatott tevékenység
megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, ennek
hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. szeptember 30-áig vállalja,
• a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat
érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön
gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről,
illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a
szelektív hulladékgyűjtésről
• a kérelemben szereplő adatok, információk és dokumentumok megfelelnek
a valóságnak, teljes körűek és hitelesek,
• az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása nincs,
• az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
• nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a
pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
• a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által
társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében
támogatásban nem részesült,
• megfelel az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
• vállalja a támogatásból való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek
megfelelő használatát,
• a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Gyermekétkeztetés
támogatása jogcímen támogatásban részesül.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Fischer József
polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a
pályázat benyújtására
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 17.) napirend pont tárgyalására.
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17. napirend
Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3. hrsz-ú ingatlanok
megvásárlására irányuló kérelemről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a kérelmet, az előterjesztést, a bérleti szerződés és az ügyben
korábban született képviselő-testületi határozati kivonatot áttanulmányozás végett írásban
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Van olyan a képviselő-testület tagjai között, aki most találkozik először ezzel a kérelemmel,
de én nem.
Itt arról van szó, hogy a Hantosi Tó tulajdonosa, Lepcsényi Tamás, azzal a kéréssel fordul az
Önkormányzathoz, hogy a megjelölt helyrajzi számon található területeket, melyek művelési
ága udvar, meg szeretné vásárolni.
Röviden összefoglalnám az előzményeket.
Amikor ő a tavakat megvásárolta, mint képviselő- testületi tag ültem ennél az asztalnál. Ő
akkor itt ígéretet tett arra, hogy mivel az út megvásárlásáról, illetve bérléséről nem volt szó, a
szabad átjárást ott biztosítja. Sajnos meg kell jegyeznem, hogy főleg az utóbbi időkben, de a
korábbi években sem történt ez meg. Akkor kapu még nem volt, de akkor sem volt az átjárás
ott igazán biztosítva.
Két évvel ezelőtt kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé a területek megvásárlására, de
akkor az Önkormányzat a területek megvásárlását nem támogatta.
Ezeket a területeket előtte meg kellett osztatni. Ennek a költségét ő vállalta is, és ki is fizette,
ezt a kötelességét meg is tette.
Az Önkormányzat lefektetett egy bérleti szerződést amiben le van írva, hogy milyen
időtartamra, hány forintért adja bérbe neki a területeket. Ő azt áttanulmányozás céljából
átvette, de alá nem írta, nem is hozta vissza. Még azt sem mondta, hogy neki lenne valamilyen
javaslata a módosításra. Ő továbbra is vásárolni szeretett volna. Ezt követően érkezett az
újabb vásárlási kérelme a tavas gazdának. Ennyi lenne
Gálné Papp Erika jegyző:
Az előzményekhez kiegészítésképpen annyit szeretnék hozzátenni, hogy a tartós bérleti
szerződéssel kapcsolatos képviselői döntést megelőzte Lepcsényi Tamás a tavak és az út
közötti, udvar művelési ágú, önkormányzati tulajdonú területek tartós bérbeadására nyújtott
be kérelmet, mely kérelmet elbírálva döntött a képviselő-testület az érintett területek tartós
bérbeadásáról. A képviselő-testület tagjai részére a kérelem és a polgármester úr
előterjesztése mellet a képviselő-testület által egyszer már jóváhagyott, ügyvéd által
elkészített bérleti szerződés is az ülést megelőzően írásban rendelkezésre lett bocsátva.
A polgármester úr által elmondottak alapján Lepcsényi Tamás, bár maga kérte a tartós
bérbeadását a tavak és az út közötti önkormányzati tulajdonú, udvar művelési ágú területnek,
a bérleti szerződést mégsem írta alá és azt jelenleg továbbra is szerződés- és jogcím és
ellentételezés nélkül használja. Ez teljesen jogszerűtlen.
A tavak közötti út önkormányzati tulajdonban lévő út, melyet senki se zárhat le és amely út
nem elidegeníthető, nem bérbe adható.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a kiegészítést.
Az előzmény körülbelül ennyi. Való igaz, hogy akkoriban én voltam egyedül, aki támogatta
az akkori képviselő-testületből az eladást.
Többször kértük, hogy az utat ne zárja le. Ő azt állította, hogy ha valaki át akar menni, ő
átengedi. A lezárásra a magyarázat az volt, hogy nehogy beleessenek a tóba, de megmondtuk,
hogy akkor a tavakat kell bekeríteni és nem az utat lezárni, mert az továbbra is az
Önkormányzat tulajdona, amelyet nem lehet eladni, sem lezárni, mert ott az átjárást
biztosítani kell, de ez sajnos nem történt meg.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Egyébként tervben is volt, hogy ott azt az utat Hantos-teleppel összekössék.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Mi lenne, ha oda turisztikai útvonalat szeretnénk csinálni?
Fischer József polgármester:
Nekem az az álmaim között is van, és ha ilyen pályázatok lesznek, nemcsak álom lesz.
Nagyon jó lenne Hantos-telepet egy kerékpárúttal idekötni, mivel akkor meg lenne oldva,
hogy be tudjanak járni a faluba, biztonságosan.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ez a kérés így egy kicsit arcátlan is tőle.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy már én is és a polgármester úr is említette az önkormányzati utat nem lehet lezárni,
annak rendeltetésszerű használatát korlátozni. Ez egy közterület, melynek rendeltetésszerű
használatához mindenkinek joga van. Az önkormányzati tulajdonban lévő utak- így ez az út
is- az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának része, azt nem lehet sem eladni, ,
sem bérbe adni.
Lepcsényi Tamás 2004-ben először azt kérte a képviselő-testülettől, hogy felszerelhessen
kaput, amit balesetvédelmi okokból, éjszaka , ha senki nem tartózkodik az alkalmazottai közül
a tavaknál használhat, egyébként pedig természetesen az úton mindenki közlekedését
biztosítja, az út használatában senkit nem korlátoz, a kapukat nem zárja be.
A képviselő-testület balesetvédelmi okokat figyelembe véve engedélyezte a kapuk
felszerelését azzal, hogy azokat nappal, napközben nyitva tartja, és csak éjjel, egy csengő
felszerelésével- melyen jelezhetik éjjel is az áthaladási szándékot- zárhatja be azokat.
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Sajnos évek hosszú során többször is tárgyalt a képviselő-testület arról, hogy Lepcsényi
Tamás az általa vállalt feltételeket nem teljesíti, a korábbi és a mostani polgármesternek
mindig intézkednie kellett az út szabad átjárhatóságának biztosítása érdekében, mert
folyamatosan jöttek- települési képviselőktől is- a jelzések a kapuk zárva tartásáról.
A 2013.-ban a képviselő-testület egyszer már elutasította Lepcsényi Tamásnak az
Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására
irányuló kérelemét. Ezt követően ugyanezen területek tartós bérbe adására irányuló kérelmet
nyújtott be, melyet 2014-ben a képviselő-testület el is fogadott, elkészítette és jóváhagyta a
bérleti szerződést. Érthetetlen hogy kérésének teljesítése ellenére miért nem írta a bérleti
szerződést alá és miért nem jelzett azzal kapcsolatosan semmit az Önkormányzat felé, illetve
miért használja jelenleg is jogalap nélkül az önkormányzat területeit.
Mint hantosi polgár nem nagyon látom, hogy tenne valamit azért, hogy a képviselő-testület
esetleg még egyszer átgondolja a terület eladásával kapcsolatos szándékát.
A jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, többek között a polgármester úrnak, a
települési képviselőknek pedig az a dolguk, hogy a közösség érdekeit is szem előtt tartva a
jogszabályok betartásáról gondoskodjanak. A két tó közötti út önkormányzati tulajdonú út,
azt bárki rendeltetésszerűen szabadon kell tudja használni és ezt az Önkormányzatnak
biztosítani kell.
Kertész Mihály települési képviselő:
Én nem nagyon hinném, hogy azt az utat olyan sokan szeretnék használni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én jártam arra biciklivel, és sokkal szívesebben mentem arra, mint a főúton.
Biztonságosabb.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Amikor mentünk dr. Bögyös Gábor doktor úrral eb oltás kapcsán, akkor sem engedtek be,
nem engedtek át minket.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ehhez nem volt joguk. Ahogy már többször mondtam az utat bárki rendeltetésszerűen
használhatja, azon a közlekedést senki sem korlátozhatja.
Kertész Mihály települési képviselő:
Valamennyire védeni szeretné a tulajdonát. Ha nem lenne lezárva az út lehet, hogy arról,
Perkáta felől többen tudnának a faluba jönni betörni.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Az út nem Lepcsényi Tamás tulajdona, nem magánút. A tavak vannak Lepcsényi Tamás
tulajdonában.
Ahogy már többször mondtam az utat bárki rendeltetésszerűen használhatja, azon a
közlekedést senki sem korlátozhatja.
Fischer József polgármester:
Az egész tehát ott kezdődött, hogy meg kellett osztani az ott lévő területet. Így lett a 0228/1.
hrsz-ú udvar , ami 1788 m2 nagyságú terület, ez van a baloldalon, illetve a jobb oldalon van a
0228/3 hrsz-ú udvar ez egy kisebb terület, 465 m2, itt van a kis faháza. Ezek a mai napig
önkormányzati tulajdonú területek.
Erre volt a Bérleti szerződés elkészítve, amit azért készíttettünk el, hogy ha már eladni nem is
akarjuk, legalább tartós bérbe adjuk neki, és akkor nem lett volna gond legalább 10-20 évig.
Ezek után azt mondta, hogy mi lesz, ha valami megváltozik, így ő nem érzi magát
biztonságban. Ezt én meg is értem, de ő nem tett semmi lépést, azért, hogy más legyen a
helyzet.
A lényeg, hogy mindegy az, hogy hányan szeretnének azon az úton átmenni, azt nem szabad
lezárni.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ha bérletbe veszi ezt az utat, akkor lezárhatja?
Fischer József polgármester:
Nem, az utat nem is adhatjuk bérbe.
Gálné Papp Erika jegyző:
Úgy gondolom, hogy érdemes lenne hosszabb távon átgondolni Hantos telep és Hantos
település közötti biztonságos közlekedés biztosítására egy kerékpár út építését, melyhez
szintén biztosítani szükséges a 0228 hrsz-ú út szabad használatának biztosítását.
Azt gondolom, hogy ezt a kerékpár utat szívesebben vennék igénybe a Hantos telepen élő
jobbára idős lakóink, mint a jóval forgalmasabb és így balesetveszélyesebb 6228. számú utat.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Arról nem is beszélve, hogy néhány gyerek a főúton jön be biciklivel az iskolába.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Illetve reggel ott várják az út szélén a buszt is, ami nem veszélytelen.
Én továbbra is azt vallom, hogy csak bérbe adjuk a területeket.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Én sem azt mondom, hogy el kellene neki adni.
Látszik, hogy dolgozik vele, hát ha bérbe akarja venni, vegye bérbe.
Tehát nem mondom, hogy adjuk el.
Fischer József polgármester:
Amikor beszéltünk erről a jegyzőasszonnyal, akkor azt mondtam, hogy én nem szeretnék
javaslatot tenni, mert minden képviselő-testületi tag másképp látja ezt a dolgot.
Akkoriban én azért támogattam az eladást, mert azt gondoltam, hogy láthatja a tulaj azt a
szándékot az Önkormányzat részéről, hogy partnerek vagyunk, nem piszkáljuk, de akkor neki
egy kicsivel többet kellett volna tennie, és itt nem arra gondolok, hogy több díjat fizessen.
Nyitnia kellett volna felénk, de ennek ellenére az az út nincs biztosítva. Az az út Hantos
Községi Önkormányzat tulajdona, amit senki sem zárhat le, annak nyitva kell lennie. Az út
két oldalán meg van törvényileg, hogy mit csinálhat. Mindezekhez mi megpróbáltuk a
feltételeket megteremteni.
Mindezek miatt én nem is készítettem javaslatot, mert hallani akartam a képviselő-testület
tagjainak a véleményét. Foglalkoznunk mindenféleképpen kell ezzel a dologgal, mert a
kérelem be lett nyújtva. Elüldözni senkit sem szeretnék, mert mindenkinek, aki Hantost
támogatta, támogatja valamilyen formában, a lehetőséget szeretném megadni, de a
törvényeket mindenkinek be kell tartani.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Többek között.
Ráadásul mi még idegenforgalmi adót sem vezettünk be.
Látom, hogy nála ott vannak a lakókocsik is.
Úgy gondolom, hogy felé maximálisan jóindulatú volt az Önkormányzat. Nem értem, hogy ez
az apróság miért zavarja.
Mi lesz akkor, ha egy olyan pályázat kerül kiírásra, hogyan tudunk majd együttműködni?
Mit tehetünk az út szabadon tartása érdekében?
Gálné Papp Erika jegyző:
Az Önkormányzat birtokvédelem keretében, akár karhatalmi segítséggel lebontathatja az
engedély nélkül zárva tartott kapukat illetve fel kell szólítani, hogy a jelenleg engedély és
jogalap nélkül használt területek- udvar művelési ágú- használatával azonnal hagyjon fel
Az út szabad használatának biztosítása nemcsak joga az Önkormányzatnak, hanem
kötelezettsége is.
Az Önkormányzat el kell, hogy érje azt, hogy utat útként tudja használni Hantos lakossága.
Fischer József polgármester:
Így van, ugyanis mi több éven keresztül szemet hunytunk a felett, hogy ő ezeket a területeket
engedély nélkül használja, és senki sem bántotta.
Használhatja, de akkor legalább vegye bérbe azt a két területet.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Így van, természetesen. Vegye bérbe, írja alá a szerződést, mert ha nem akkor már gondok
lesznek. Én is így gondoltam.
Fischer József polgármester:
Igen, mivel ebben a dologban most már neki is kell valamit lépnie.
Mi is oda mehetnénk és verhetnénk az asztalt, de nem ez a célunk. Viszont, ha kijön egy szerv
és ellenőrzi, akár bejelentés alapján is, hozzánk is idejönnek és megkérdőjelezik, hogy eddig
mi miért nem tettünk semmit.
Én megpróbáltam a kezemben lévő eszközöket használni, soha sem fenyegetőztem. Vártam,
hogy valami előrelépés történik az ő részéről.
Ebből az egészből az Önkormányzat akkor jöhet ki jól, ha azt mondja, hogy van egy bizonyos
szándéka, például a bérbeadás, amihez adott feltételeket tudunk elképzelni, de akkor mi is
szeretnénk látni valamit az ő irányából, például, hogy megszűnik az ott lévő sorompó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg is hatályban van kettő képviselő-testületi
döntés, képviselő-testületi határozat, mely az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú
és 0228/3 hrsz-ú ingatlanoknak Lepcsényi Tamás részére történő tartós bérbeadásárl szól. Ezt
a képviselő-testület által jóváhagyott szerződést nem írta alá Lepcsényi Tamás, a területeket
viszont azóta is jogalap nélkül használja.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Az új szerződésben azt is ki kellene kötni, hogy határidőre tegyen eleget a feltételeknek.
Illetve azt is bele kellene foglalni, hogy milyen széles utat kell hagynia.
Fischer József polgármester:
Mi most azért vagyunk itt, hogy a törvény adta keretek között valamit erre kitaláljunk.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Így van. Ő beadta ezt a kérelmet, ezzel elindított egy folyamatot.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Szerintem továbbra is ajánljuk fel a tartós bérbeadást.
Fischer József polgármester:
Azért, hogy haladjunk előre is valamit, mivel még van egy-két megbeszélnivalónk, én
kérdezem, hogy a megvásárlásra vonatkozó kérésre akkor a döntés nemleges lesz-e, mert a
képviselő-testület továbbra sem kívánja eladni ezeket a területeket?

77

Viszont akkor a korábban elkészített bérleti szerződést, ugyanezzel a bel tartalommal, vagy
még valamivel kiegészítve felajánlja?
Esetleg amikor ismét találkozunk, akkor újra beszéljünk róla, hogy hogyan egészítsük ki a
szerződést.
Viszont akkor most mondjuk ki, hogy az eladást nem támogatjuk, de egy bérleti szerződést
kidolgozunk.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Szerintem a bérbeadás megfelelő. Ebben a szerződésben benne van minden, aminek benne
kell lenni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném ismét jelezni, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 0228/1 hrsz-ú és 0228/3
hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadására irányuló kérelemről és a bérleti szerződésről hozott
7/2014. (II.05.) számú illetve 11/2014. (III. 13.) számú képviselő-testületi döntései jelenleg is
érvényes, hatályban vannak. a képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő a 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadására irányuló kérelemének
azzal a feltétellel tett eleget, hogy ha a bérlő a bérleti szerződésben kötelezettséget vállal arra,
hogy az általa bérelni kívánt ingatlanokat csak úgy használja, keríti körbe, hogy azzal a
kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévő és maradó 0228/2 hrsz-ú út művelési ágú
ingatlan szabadon, bárki által használatát nem akadályozza , a 0228/2 hrsz-ú utat sem
kapuval, sem egyéb módon nem zárja el a közlekedés elől. Fenti feltétel megszegése esetén a
Képviselő-testület szerződésben köti ki a 0228/1 és a 0228/3 hrsz-ú ingatlanokra natkozó
bérleti szerződés azonnali hatályú megszüntetésének és a területek használatának az
Önkormányzat részére történő visszaadása lehetőségét. A határozat végrehajtására a
polgármester úr kapott egy határidőt- 2015. március 31- , mely határidőig a kérelmező,
bérbevételi szándékkal jelentkező Lepcsényi Tamás nem írt alá, így a határozat végrehajtása
nem történt meg.
Addig, amíg a Képviselő-testület ezt a határozatát nem módosítja, nem vonja vissza, addig ezt
a határozatot kell végrehajtani.
Amennyiben most más döntést kíván hozni a képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában lévő 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú, udvar művelési ágú
ingatlanok
tekintetében, akár az eladás, akár a bérbeadás kapcsán, ezeket a határozatakat vagy vissza
kell vonni vagy módosítani kell.
Amennyiben a képviselő- testület úgy dönt, hogy nem kívánja az Önkormányzat tulajdonában
lévő 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú, udvar művelési ágú ingatlanokat eladni, és hatályban
tartja a 7/2014.(II.05.) számú illetve 11/2014. (III.13.) számú határozatait, és az azokban
foglaltaknak, valamint a bérleti szerződésnek megfelelően a bérbeadást tarja fenn, akkor a
7/2014. (II.05.) és a 11/201. (III.13.) ). számú határozatokban foglalt döntések végrehajtásáról
kell gondoskodjon a polgármester úr.
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Fischer József polgármester:
Rendben. A határozati javaslat megfogalmazásához szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki a
kérelemben foglaltaknak megfelelően elkívánja adni ezt a két területet?
A képviselő-testület tagjai közül senki sem jelezte, hogy el kívánja adni a kérelembe
foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő 0228/1 hrsz-ú és 0228/3
hrsz-ú, udvar művelési ágú ingatlanokat
Fischer József polgármester:
Szintén a határozati javaslat megfogalmazásához kérem kézfelemeléssel jelezze, hogy ki az,
aki nem kívánja eladni ezt a két területet?
A képviselő-testület jelen lévő öt tagja közül 4 nem kívánja eladni a két területet, egy
képviselő pedig nem nyilvánított véleményt, tartózkodott.
Fischer József polgármester:
Mindezek alapján arra tennék javaslatot, hogy a korábban elkészített bérleti szerződést, a
benne foglalt feltételek szerint tartsuk fenn és a határozati javaslatba az eladás iránti kérelem
elutasítása mellett ez kerüljön bele.
Kertész Mihály település képviselő:
Esetleg a bérleti szerződés időtartamát hosszabbítsuk meg. Hátha nagyobb biztonságban
érezné magát a tótulajdonos, ha 20 évre bérelhetné a területeket.
Fischer József polgármester:
Abban igaza van Bódi Zoltán települési képviselőnek, hogy bele kellene még azt is foglalni a
szerződésbe, hogy milyen széles utat kell meghagynia, nehogy a végén csak egy gyalogutat
hagyjon meg.
Gálné Papp Erika jegyző:
Amikor a 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását elkészítették, akkor a földmérők kijelölték az út
pontos helyét is, így a földmérő jelek alapján- amennyiben azok nem kerültek eltávolításrapontosan látszik az út helye és így a szélessége is.
Fischer József polgármester:
Én azért mégis csak kiegészítésnek bele tenném, hogy mekkora nagyságú kell, legyen az az
út, nehogy csak egy gyalogút maradjon meg.
Akkor tehát javaslom, hogy a bérbeadás mellett döntsön a képviselő-testület, a bérleti
szerződés feltételeinek átdolgozásával, amit a következő képviselő-testületi ülésre
visszahozunk.
Célszerű lenne a feltételek közé bevenni, hogy kerítse körbe a tavat, tehát az ő területét,
illetve amit esetleg bérbe vesz, de semmi mást, és az utat nem zárhatja le.
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Nekünk, mint Önkormányzatnak, azokat a feltételeket kell kitalálnunk, ami alapján mindenki
jól jár.
A döntésünk tehát, hogy nem kívánjuk eladni a területeket, a bérbeadást támogatjuk és az
érvényben a fennálló szerződést kiegészített formában, továbbra is fenntartjuk?
Bódi Zoltán települési képviselő:
Fel kellene neki ajánlani, hogy jöjjön egyeztetni, mik azok feltételek, amelyek megfelelnek
neki, és melyek azok, amelyek nem.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A polgármester úr pedig beszélgessen el vele az Önkormányzat jövőbeni terveiről.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező
0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására irányuló kérelemről” szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú
ingatlanok megvásárlására irányuló kérelemről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
1.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lepcsényi Tamás ( 8000
Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonát
képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2
területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlan
megvásárlására irányuló kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy
az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű
valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanainak
Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. szám alatti lakos részére nem
továbbra sem kívánja értékesíteni.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező
0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű
valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanokat tartós
bérbeadásáról szóló 7/2014. (II.05.) és 11/2014. (III.13.) számú határozataiban foglaltakat
fenntartja, azzal, hogy a 11/2014. (III.13.) számú határozattal jóváhagyott bérleti szerződést (
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továbbiakban: Szerződés) - mely jelen határozat 1. melléklete az alábbi módosítások mellett
továbbra is hatályban tartja
2.1. A Szerződés 2. pontját az alábbiakban módosítja:
„2. Jelen szerződés hatálya 2014. március 06-án kezdődik és határozott időre, húsz évre szól,
amely napon jelen szerződés külön nyilatkozat nélkül megszűnik.”
2.2. A Szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 4. Bérlő a bérleményen bárminemű átalakítást, valamint új létesítmény kialakítását csak a
Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A fenti munkálatokhoz a Bérbeadó által
adott előzetes engedély nem mentesíti a Bérlőt az egyéb szükséges hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.
A Bérlő köteles az egészségügyi és tűzrendészeti előírásokat megtartani. Ezzel kapcsolatban
köteles a szükséges eszközökről, berendezésekről, és azok felszereléséről, karbantartásáról - a
bérleti jogviszony megkezdésétől gondoskodni.
A Bérlő a bérleményt másnak albérletbe és használatba nem adhatja a Bérbeadó
hozzájárulása nélkül.
A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a bérleményt leltár szerint tiszta állapotban köteles
a Bérbeadónak visszaadni.
Jelen szerződés fennállása alatt Bérbeadó köteles biztosítani Bérlő részére az ingatlan
zavartalan birtoklását és kizárólagos használatát.
Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérlő köteles az ingatlanon átjárást biztosítani, oly
módon, hogy a bérbeadó tulajdonát képező hantos 0228/2. hrsz. alatt felvett utat sem kapuval,
sem egyéb módon nem zárja el a közlekedők elöl. A Bérlő kizárólag csak a saját tulajdonát
képező illetve jelen szerződéssel bérbevett területeket kerítheti körbe, köteles a bérbeadó
tulajdonát képező hantos 0228/2. hrsz. alatt felvett utat legalább 6 méter szélességben köteles
szabadon hagyni. A bérlő kötelezettség vállal arra, hogy a 0228/2 hrsz. alatt felvett utat
elzárását a szerződés aláírásától számított 15 napon belül megszünteti.
Szerződő felek rögzítik, hogy Bérlő ezen kötelezettségének megszegése a szerződés rendkívüli
felmondási oka a Bérbe adó részéről.”
2.3. A Szerződés további pontjait változtatás nélkül jóváhagyólag továbbra is érvényben
tartja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú,
1788 m2 területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanok
tartós bérbeadásáról szóló 11/2014. (III.13.) számú határozatával jóváhagyott, tartós
bérbeadási szerződést jelen határozat 2. pontjában foglalt módosítások beépítése után
Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. szám alatti lakossal kösse
meg. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ügyben szükséges intézkedéseket
tegye meg és a megtett intézkedéseiről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Fischer József polgármester

Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e valakinek más javaslata?
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A Képviselő-testület részéről más javaslat az ügyben nem hangzott el
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a az elhangzott, „ Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrszú és 0228/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására irányuló kérelemről 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 75/2015. (V.27.) számú
határozata
Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlanok
megvásárlására irányuló kérelemről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú és 0228/3
hrsz-ú ingatlanok megvásárlására irányuló kérelemről” című előterjesztést és az ügyben
az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lepcsényi Tamás ( 8000
Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. szám alatti lakosnak az Önkormányzat
tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar
művelési ágú, 1788 m2 területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú,
465 m2 területű ingatlan megvásárlására irányuló kérelmével kapcsolatban úgy
dönt, hogy
az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2
területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanainak
Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. szám alatti lakos részére
nem továbbra sem kívánja értékesíteni.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788
m2 területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanokat
tartós bérbeadásáról szóló 7/2014. (II.05.) és 11/2014. (III.13.) számú határozataiban
foglaltakat fenntartja, azzal, hogy a 11/2014. (III.13.) számú határozattal jóváhagyott
bérleti szerződést ( továbbiakban: Szerződés) - mely jelen határozat 1. melléklete az
alábbi módosítások mellett továbbra is hatályban tartja
2.1. A Szerződés 2. pontját az alábbiakban módosítja:

82

„2. Jelen szerződés hatálya 2014. március 06-án kezdődik és határozott időre, húsz évre
szól, amely napon jelen szerződés külön nyilatkozat nélkül megszűnik.”
2.2. A Szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 4. Bérlő a bérleményen bárminemű átalakítást, valamint új létesítmény kialakítását csak a
Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A fenti munkálatokhoz a Bérbeadó
által adott előzetes engedély nem mentesíti a Bérlőt az egyéb szükséges hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.
A Bérlő köteles az egészségügyi és tűzrendészeti előírásokat megtartani. Ezzel kapcsolatban
köteles a szükséges eszközökről, berendezésekről, és azok felszereléséről, karbantartásáról a bérleti jogviszony megkezdésétől gondoskodni.
A Bérlő a bérleményt másnak albérletbe és használatba nem adhatja a Bérbeadó
hozzájárulása nélkül.
A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a bérleményt leltár szerint tiszta állapotban
köteles a Bérbeadónak visszaadni.
Jelen szerződés fennállása alatt Bérbeadó köteles biztosítani Bérlő részére az ingatlan
zavartalan birtoklását és kizárólagos használatát.
Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérlő köteles az ingatlanon átjárást biztosítani, oly
módon, hogy a bérbeadó tulajdonát képező hantos 0228/2. hrsz. alatt felvett utat sem
kapuval, sem egyéb módon nem zárja el a közlekedők elöl. A Bérlő kizárólag csak a saját
tulajdonát képező illetve jelen szerződéssel bérbevett területeket kerítheti körbe, köteles a
bérbeadó tulajdonát képező hantos 0228/2. hrsz. alatt felvett utat legalább 6 méter
szélességben köteles szabadon hagyni. A bérlő kötelezettség vállal arra, hogy a 0228/2 hrsz.
alatt felvett utat elzárását a szerződés aláírásától számított 15 napon belül megszünteti.
Szerződő felek rögzítik, hogy Bérlő ezen kötelezettségének megszegése a szerződés
rendkívüli felmondási oka a Bérbe adó részéről.”
2.3. A Szerződés további pontjait változtatás nélkül jóváhagyólag továbbra is érvényben
tartja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrszú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú,
465 m2 területű ingatlanok tartós bérbeadásáról szóló 11/2014. (III.13.) számú
határozatával jóváhagyott, tartós bérbeadási szerződést jelen határozat 2. pontjában
foglalt módosítások beépítése után Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár, Becskereki
utca 52/a. szám alatti lakossal kösse meg. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az ügyben szükséges intézkedéseket tegye meg és a megtett intézkedéseiről a
Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Fischer József polgármester
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 18.) napirendi pont tárgyalására.
18. napirend
Bejelentések
1. Hantosért Polgárőr Egyesület székhelyhasználatához és székhely bejegyzéséhez
történő hozzájárulás
A Hantosért Egyesület kérelme és a határozati javaslatot áttanulmányozás végett a
képviselő-testület tagjai írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Nekem egy bejelenteni valóm lenne.
A polgárőrségünkről szeretnék pár mondatot elmondani.
A Cégbíróság visszaadta hiánypótlásra a bejegyzés iránti kérelmünket. A hiánypótlásban
szükség van egy olyan határozatra, amiben a székhely használathoz, és székhelyként történő
cégnyilvántartásba való bejegyzéshez a képviselő-testület hozzájárul.
E döntés alapján a Hantosért Polgárőr Egyesület ingyenesen használható székhelye a
Kultúrházban lenne.
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 „Hantosért Polgárőr Egyesület részére az
Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú tulajdonában lévő Művelődési Ház (2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú használatának
engedélyezéséhez való hozzájárulásról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantosért Polgárőr Egyesület részére az Önkormányzat kizárólagos 1/1
arányú tulajdonában lévő Művelődési Ház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként
történő bejegyzéséhez valamint működési célú használatának engedélyezéséhez való
hozzájárulásról 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
76/2015.( V. 27. ) számú h a t á r o z a t a
Hantosért Polgárőr Egyesület részére az Önkormányzat kizárólagos
1/1 arányú tulajdonában lévő Művelődési Ház (2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez valamint
működési célú használatának engedélyezéséhez való hozzájárulásról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosért Polgárőr Egyesület kérelmére
határozatlan időre- visszavonásig - hozzájárul ahhoz,
hogy :
a Hantosért Polgárőr Egyesület ( Képviseli: Tausz László,
István elnök ( 2434 Hantos, Nagylóki út 58. szám alatti
lakos.)az Önkormányzat kizárólagos 1/ 1 tulajdonában
lévő :
az ingatlan-nyilvántartásban: 93 hrsz-ú ,
természetben
2434 Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatti Művelődési
Házat székhelyként bejegyeztesse, illetve az székhelyként
szívességi jogcímen, ingyenesen, működésre használja .
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntéséről a Hantosért Polgárőr Egyesületet értesítse,, a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. május 28.
Fischer József polgármester:
Kérdezem jegyző asszonyt van-e bejelenteni valója?
2. Döntés az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással kapcsolatos együttműködési
megállapodásról.
Kovács László kérelme és a határozati javaslat, továbbá az együttműködési megállapodás
tervezetét
áttanulmányozás végett a képviselő-testület tagjai írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ma délután Ifj. Kovács László 2434 Hantos, Hunyadi utca 30. szám alatti lakos személyesen
nyújtott be kérelmet a Képviselő-testület részére.
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Ifj. Kovács László 24345 Hantos, Hunyadi utca 30. szám alatti lakos pályázatot kíván
benyújtani az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2015. évben igényelhető támogatásra kiírt felhívásra. a pályázat benyújtásához plusz pontot
jelentene számára a Képviselő-testület tagjai részére rendelkezésre bocsátott az
Önkormányzat és közte együttműködési megállapodás kötése.
A képviselő-testület tagjai részére rendelkezésre bocsátott együttműködési megállapodás
szerint , amennyiben Ifj. Kovács László támogatást nyer az Európai Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatásra kiírt
pályázaton, akkor a működési és fenntartási időszak alatt Ő az Önkormányzat rendezvényeit
évente egy alkalommal 50.000 Ft-os ajándékutalvány tombolanyeremény felajánlással illetve
alapvető élelmiszerekből összeállított 20.000.- Ft értékű, rászorulók részére felajánlott
élelmiszercsomaggal támogatja.
Ifj. Kovács László tehát ma délután volt itt a hivatalban, és azt szeretné kérni, hogy a
képviselő-testület támogassa ennek az együttműködési megállapodásnak a megkötését és
annak aláírására hatalmazza fel a polgármester urat.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Az Önkormányzattól mit kér cserébe?
Gálné Papp Erika jegyző:
Az együttműködési megállapodás tervezetben nem szerepel az Önkormányzat oldaláról
semmilyen kötelezettségvállalás.
Ifj. Kovács László szóbeli tájékoztatása alapján ezért az együttműködési megállapodásért a
pályázata elbírálásakor plusz pontot fog kapni.
Fischer József polgármester:
Én azt mondom, hogy mindenben támogattuk eddig is a fiatalokat, amiben csak lehet, például
a Bursa Hungarica. Tekintettel arra, hogy már a holnapi nap szüksége lenne az
együttműködési megállapodásra, és annak aláírásához képviselő-testület felhatalmazás
szükséges, azért került a képviselő-testület elé az ügy.
Ha ő tud ezzel olyat hozni, ami a falu javára is válhat, miért ne támogatnánk őt 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 a „Döntés az Európai Vidékfejlesztési Alapból a
fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással
kapcsolatos együttműködési megállapodásról”” szóló határozati javaslatot fogadja el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Döntés az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással kapcsolatos
együttműködési megállapodásról” 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
77/2015.( V. 27. ) számú h a t á r o z a t a
Döntés az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással kapcsolatos együttműködési
megállapodásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2015.
évben
igényelhető
támogatással
kapcsolatos
együttműködési
megállapodásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ifj. Kovács László (
Született: Dunaújváros, 1993. szeptember 13. anyja neve: Zsilovics Ildikó)
2434 Hantos, Hunyadi utca 30. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és
az Önkormányzat és Ifj. Kovács László ( Született: Dunaújváros, 1993.
szeptember 13. anyja neve: Zsilovics Ildikó) 2434 Hantos, Hunyadi utca 30.
szám alatti lakos között kötendő
az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással kapcsolatos
együttműködési megállapodás tervezetét- mely jelen határozat 1. melléklete
változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Önkormányzat és Ifj. Kovács László ( Született:
Dunaújváros, 1993. szeptember 13. anyja neve: Zsilovics Ildikó) 2434 Hantos,
Hunyadi utca 30. szám alatti lakos között kötendő
az Európai Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatással kapcsolatos
együttműködési megállapodást aláírja, az ügyben szükséges intézkedéseket
megtegye-
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Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. május 31.
Fischer József polgármester:
Jegyzőasszony van-e még valami bejelentenivalója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm nincs.
Fischer József polgármester:
Annyit még szeretnék elmondani, hogy ahogyan ma többször is elhangzott, hamarosan kell,
hogy találkozzunk, mert kiírtak egy olyan belügyminisztériumi pályázatot, amelyben
belterületi utakra is lehet pályázni. Az összeghatár maximum 15.000.000,-Ft-ban lett
meghatározva, amelynek keretében belterületi utak javítására, kerékpár út kialakítására van
lehetőség.
Ezen a pályázaton szeretném, ha elindulnánk. Én az előkészületeket, már elkezdtem, kértem
árajánlatot is. Ennek keretében Hantos-telep útja lenne felújítva. Itt is van egy minimális
önerő, így azzal együtt kb. 17.000.000,-Ft-ra tudunk majd pályázni.
A lényeg tehát, hogy emiatt kell majd találkoznunk, hiszen testületi döntés kell a pályázat
benyújtásához.
Annyit még szeretnék elmondani, hogy Hantos Község Önkormányzatának a Magyar
Közlöny alapján a kiemelt projektek között, vagyis az ivóvíz arzénmentesítésében
84.703.333,-Ft van előirányozva a megvalósításra. Ez a pénz az arzén, a mangán, a nitrát, és
vas kiszűrésére szolgáló berendezés kiépítésére fog szolgálni.
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 20.45. perckor bezárom.
K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ :Koncz Ferenc:/
jkv. hitelesítő
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