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HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 
 

2015. június 04-i 
 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
 
 

 
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2015. (VI.04.) számú 
határozata- Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 
04-én 16. 00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő 
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról  
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2015. (VI.04.) számú 
határozata- Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 
04-én 16.00 órakor kezdődő rendkívüli  nyilvános ülésének napirendi pontjai 
elfogadásáról 

 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (VI.04.) számú 

határozata Döntés kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázatainak benyújtásról 
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (VI.04.) számú 
határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 
3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú 
határozat visszavonásáról 

 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015. (VI.04.) számú 

határozata „Hantosért Polgárőr Egyesület” részére névhasználat engedélyezése 
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015. (VI.04.) számú 
határozata Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
lebonyolítására adandó megbízásról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2015. június 15. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 04-én 
(csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
 
Jelen vannak:   

 Fischer József polgármester 
   Bódi Zoltán 
   Fischerné Koncz Katalin  

 Koncz Ferenc települési képviselők 
 
 
Továbbá:   

Gálné Papp Erika jegyző 
  Finta Florencia jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt: 

 
Kertész Mihály települési képviselő 
 

 
Napirend előtt: 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szeretettel köszöntök mindenkit. 
 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen 
van. Egy fő települési képviselő Kertész Mihály egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen 
részt venni, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Hivatala 
vezetője és helyettese is köszönik a meghívást, de nem tudnak részt venni a képviselő-testület 
ülésén. 
 
Az ülést  megnyitja.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani  Bódi Zoltán települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy települési 
képviselő szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

78/2015.(VI.04.) számú határozata 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 04-én 16.00 órakor 
kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő 
személyének megválasztásáról  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
június 04-én 16.00 perckor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő 
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Bódi Zoltán települési képviselőt válassza 
meg.  
 
Fischer József polgármester: 
 
A kiküldött meghívóhoz képest egy módosítást szeretnék javasolni. 
Szeretnék egy 4./ napirendi pontként Hantos település vízellátó rendszerének 
vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízást. 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek  más javaslata? 
 
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő 
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi döntést hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

79/2015.(VI.04.) számú határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 04-én 16.00 órakor 
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
június 04-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 
szerepeltekhez képest a  4./ napirendi pont felvételével : „4./ Döntés Hantos település 
vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízásról” 
jóváhagyja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint 
tárgyalja: 
 
1./ Döntés „ az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
támogatásra kiírt pályázaton való részvételről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 



 
4 

2./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt 
lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú határozat visszavonásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 
3./ „Hantosért Polgárőr Egyesület” részére névhasználat engedélyezése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./Döntés Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására 
adandó megbízásról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.  
 
 

1. napirend 
 

Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
támogatásra kiírt pályázaton való részvételről 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, az árajánlatokat a pályázati kiírást és a 
határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez az a pályázat, amelyről már az elmúlt képviselő-testületi ülésen is többször beszéltem. 
Ennek a pályázatnak a keretében belterületi utak karbantartására, és sok más egyébre is lehet 
pályázni. 
Kiírása került tehát „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat. E pályázati kiírás keretében mi a belterületi utak karbantartását szeretnénk 
megvalósítani. Erre maximális keretként bruttó 15.000.000,-FT van meghatározva. Ahogy a 
korábbi gyermekétkeztetéses pályázat is, ez is figyelembe veszi a település adóerő-
képességét. Itt viszont  már csak a beruházás 85%-a az, ami elnyerhető, így az 
Önkormányzatnak 15% önerőt kell hozzátennie. 
A pályázat beadási határideje elektronikus úton június 9, ezt követően kell papír alapon is 
megküldeni. 
Én mindenképpen javaslom a képviselő-testületnek, hogy vágjunk bele. 
Azt mindenképpen tudni kell, hogy a pályázat benyújtásához egy árajánlatra van szükség. 
Nekünk itt most ismételten csak az összegről kell döntenünk, tehát nem a kivitelezők 
személyéről.  
Vagyis arról kell most döntést hoznunk, hogy ha beadjuk a pályázatot, akkor mekkora 
összegre pályázunk, és így mekkora önerő szükséges a részünkről. 



 
5 

A határozati javaslatban szereplő összeg összeállítása úgy történt, hogy egy olyan csapattal, 
amely tavaly is dolgozott már nekünk, végig mentünk a Hantos-telepi úton, és mindkét 
irányba az utolsó házakig, így Hantos-telep útja 1196 méter hosszúságú, és majdnem 3 méter 
szélességű, amely a régi büfés présháztól kezdődően szűkül vissza 2,5 méterre. Ott nem is 
lehet szélesebb utat csinálni, mert nincs hozzá hely sem. Ennek elkészítése, ahogy a 
javaslatban is látható, 14.942.217,-FT. 
Ahogy mindenki tudja, már régóta szükséges lenne Hantos-telep útjának rendbe tétele, és nem 
csak kaviccsal való leszórása. 
Azért ennek a résznek a rendbetételét javaslom, mert ami félbemaradt, vagyis a Rákóczi utca 
felének, és a Hunyadi utca felének, valamint a Kossuth utca Ady utca felé eső szakaszának 
befejezését az adósság-konszolidációból nekünk járó 10.000.000,-FT fogja fedezni, amit 
remélhetőleg az idén meg is kapunk. 
Ennek a pályázatnak meg kell adni az esélyt, ebbe a 15.000.000,-FT-ba pedig ez fér bele. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Ez a pályázat teljes mértékben támogatott, vagyis nem kell hozzá önrész? 
 
Fischer József polgármester: 
 
De igen kell hozzá önrész, méghozzá 15%, ami 2.241.033,-FT-ot jelent. Ezzel az összeggel 
pedig bőven rendelkezik az Önkormányzat a tartaléka terhére. 
 
Elmondanám még egyszer, hogy itt most nem egy csapat kiválasztásáról döntünk, hanem, 
arról, hogy benyújtjuk-e a pályázatot. 
Azt meg említeni, hogy  8.000.000,-Ft a közbeszerzés határa, tehát nekünk három csapat 
árajánlatát be kell kérnünk, és a háromból a képviselő-testületnek ki kell választanai a legjobb 
ajánlatot adó csapatot. 
Azt követően, hogy megkapjuk a visszajelzést, hogy nyertünk a pályázaton bizonyos 
összeget, akkor nekünk be kell kérni az ajánlatokat, minimum hármat. Ennek a lefutási ideje 
körülbelül egy hónap.  
Ahogy már mondtam legalább három árajánlatot kell kérnünk, de ha bekért ajánlatokat nézem 
már  nyolc is van.  Volt, aki vette a fáradtságot, eljött és felmért mindent méterre pontosan, és 
volt, aki csak telefonon egyeztetett, és az alapján küldene árajánlatot.  
Tehát lesz bőségesen ajánlat. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Akkor majd oda is kell figyelnünk, hogy a legmegfelelőbbet válasszuk. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, így van.  
Volt, hogy referenciát is kértem már, hogy korábban hol dolgoztak, legfőképpen a környéken, 
hogy elmehessünk és megnézzük a munkájukat, például Sáregresen, Sárosdon. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Az is előnyös lenne, ha a telephely a környéken lenne, mert ha garanciális munka van, akkor 
ne kelljen olyan messziről jönnie. 
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Fischer József polgármester: 
 
Ez is igaz. 
További fontos tényező, hogy mennyi garanciát vállal az adott csapat, és hogy milyen régóta 
vannak a pályán. 
Egyébként az ajánlatban általában benne van az útpadka készítése is. 
A lényegesebb, hogy azt tudjuk, hol dolgozott az adott csapat ezelőtt. 
 
Egyelőre azt mondom, hogy adjuk be a pályázatot, és bízzunk abban, hogy pozitív elbírálást 
kapunk.  
 
A beruházás teljes költsége bruttó 14.940.217,-FT, amelynek a szükséges önereje, vagyis 
15%-a, 2.241.033,-FT lenne, tehát ezzel kell majd remélhetőleg hozzájárulni a nyertes 
pályázatunkhoz. 
 
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 „az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Döntés „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című támogatásra kiírt pályázaton való részvételről szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (VI.04.) számú 
határozata  

 
Döntés kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak 

benyújtásról 
 

 
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a ’ Döntés „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
támogatására kiírt pályázaton való részvételről” című előterjesztést   
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 

 1. Hantos Községi Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímre támogatási igényt nyújt be a 
2434 Hantos, Hantos telep utca ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 412 hrsz-
ú, 424 hrsz-ú , 443   hrsz-ú )  1196  fm hosszú szakaszának felújítására az 
alábbi pénzügyi feltételekkel:  

 
• A beruházás teljes költsége:  bruttó 14.940.217,- Ft azaz  

tizennégymillió- kilencszáznegyvenezer. kettőszáztizenhét forint  
 

• Támogatással igényelhető összeg ( a beruházás teljes költségének 85 
%-a) : 12.699.184,- Ft azaz tizenkettőmillió- 
hatszázkilencvenkilencezer- egyszáznyolcvannégy forint 

 
• Szükséges önerő ( a beruházás teljes költségének 15 %-a): 

2.241.033,-Ft  azaz kettőmillió- kettőszáznegyvenegyezer- 
harminchárom forint 

 
2. Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges 2.241.033,-Ft azaz kettőmillió- kettőszáznegyvenegyezer- 
harminchárom forint összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben  az általános 
tartalék terhére biztosítja.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a 
támogatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2015. június 9., illetve a szerződéskötésre folyamatos 

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

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 
üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú határozat visszavonásáról 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai  a határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ahogy mindenki tudja volt egy szerződésünk a szomszédos fodrász helyiséggel 
kapcsolatosan, amely nem igazán volt szerencsés, de végül a hölgy, aki jelenleg is itt dolgozik 
kiváltotta a vállalkozói igazolványát és kérte is, hogy az édesanyja helyett ő vehesse bérbe a 
helyiséget, és ezzel minden a helyére is került. 
Azóta ha jól tudom februártól kezdve a bérleti díjat ő befizette, elmaradása nincs. 
E határozat visszavonásával kerülne akkor a helyére kerülne minden, hiszen az édesanyával 
való szerződés így megszűnik, és helyébe a Szilviával kötött szerződés lépne. 
A hölgyről eddig rosszat nem hallottam, a szolgáltatását igénybe veszik, hiszen sokszor állnak 
itt az autók. 
A továbbiakat majd meglátjuk. Ez az év egy próba év. Az 5.000,-FT sem kell, hogy annyi 
maradjon, lehet azon emelni, de meg kell vizsgálni, hogy mindenkinek jó legyen. Majd 
visszatérünk rá. 
 
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 az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) 
számú határozat visszavonásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú határozat 
visszavonásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (VI.04.) számú 
határozata  

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

üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú határozat visszavonásáról 
 

 
Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármester 
előterjesztésében  " Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 13/2015. (II.23.) számú 
határozat visszavonásáról " tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 

 
 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete   az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség Zsoldos 
Istvánné ( Született: Ács Erzsébet Pusztaegres, 1948.12.17. adószáma: 65864919127 
nyilvántartási száma: 28656482 ) 7018 Sárbogárd, - Pusztaegres, Hatvani út 7.szám 
alatti lakos  egyéni vállalkozó részére 2015. február 1.- től - 2015. december 31-ig terjedő 
határozott időre, havi 5.000 Ft/hó bérleti díj ellenében történő bérbeadásáról szóló 
13/2015. (II.23.) számú határozatát - Zsoldos Istvánné ( Született: Ács Erzsébet 
Pusztaegres, 1948.12.17. adószáma: 65864919127 nyilvántartási száma: 28656482 ) 
7018 Sárbogárd, - Pusztaegres, Hatvani út 7.szám alatti lakos  egyéni vállalkozó, bérlő 
egyetértésével - 2015. március 31-vel  visszavonja. 
 
 
 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 

3. napirend 
 

„Hantosért Polgárőr Egyesület” részére névhasználat engedélyezése 
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 A képviselő-testület tagjai a kérelem és a határozati javaslatot áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester: 
 
El kell mondanom, hogy sikerült végre a polgárőr tevékenységgel, megalakulással 
kapcsolatos papírokat a Cégbíróságra bevinnem. Az egészben ennek ellenére volt egy csavar 
is.  
A hiánypótlást teljesítettük, remélhetőleg most már jól. Magát a hiánypótlást egy kétlapos 
nyomtatványon szerettük volna teljesíteni, de amikor bevittem a papírokat, akkor mondta az 
ügyintéző, hogy az a papír nem jó. Megmondtam a hölgynek, hogy mi ezt nem tudtuk, mivel 
a hiánypótlásban az nem volt feltűntetve. 
A másik nyomtatvány egyébként 43 oldalból áll, ugyanis én azonnal szóltam, hogy a 
www.birosag.hu oldalon keressenek a kollegák  ilyen kérelmet. Nem egyértelmű helyen de 
megtalálták. 
 
El kell mondjam, hogy egyáltalán nem segítették, hogy ez a civilszervezet megalakuljon. 
Semmiféle segítséget nem adtak. Elképzelhető, hogy ha egy ügyvédet megbízunk, már rég túl 
lennénk ezen az egészen, de így csak és kizárólag azt a segítséget kaptuk meg, hogy hol, 
milyen papírt találunk meg, de utána oldjuk meg mi magunk. 
Meg is oldottuk, meg találtuk a nyomtatványt és ki is töltöttük. Végül csak 9 oldal lett belőle, 
mert a többi része már el volt készítve. Megkérdeztem dr. Sükösd Tamás urat, hogy tényleg 
erre a nyomtatványra van-e szüksége, ő pedig megerősítette, hogy igen. 
Tehát most már úgy néz ki, hogy amit tavaly decemberben elkezdtünk, most júniusban végre 
befejezhetjük. Azt mondták, hogy 60 napon belül kaphatunk választ. A nyomtatványra 
ráírtuk, hogy amennyiben még mindig nem megfelelő a hiánypótlás kérjük az ismételt 
hiánypótlás elrendelését. Mi arról sem tudtunk,hogy ezt rá kell írni, de mondták nekünk, hogy 
írjuk rá, mert ha nem írjuk rá, és valami probléma van, akkor a kérelmet visszadobják. 
Tehát nem adjuk fel, meg fogunk alakulni. 
 
Visszakanyarodva a témánkhoz. Mivel a Hantosért Polgárőr Egyesület nevében szerepel 
Hantos neve, így szükséges az, hogy a képviselő-testület hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgárőr 
egyesület ezt a nevet használja. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ezt is be kell majd akkor küldeni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, így van. 
Egyrészt a nyomtatványban nem jelöltük be, hogy csatoljuk, másrészt a hiánypótlásban nem 
volt felsorolva, mint hiány. 
 
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 „Hantosért Polgárőr Egyesület” részére 

névhasználat engedélyezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Hantosért Polgárőr Egyesület” részére névhasználat engedélyezéséről 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015. (VI.04.) számú 
határozata  

 
„Hantosért Polgárőr Egyesület” részére névhasználat engedélyezése 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „Hantosért Polgárőr Egyesület” névhasználat engedélyezése” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Hantosért Polgárőr Egyesület 
elnöke Tausz László István 2434 Hantos, Nagylóki út 58. szám alatti lakos kérelmére 
engedélyezi, hogy a „Hantosért Polgárőr Egyesület „a nevében a „HANTOS” elnevezést 
használja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről a „Hantosért Polgárőr 
Egyesület” vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2015. június 10. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására. 

 

 

 
4. napirend 

 
Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására 

adandó megbízásról 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
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A képviselő-testület tagjai a Fejérvíz Zrt leveleit,  a megbízás tervezetét, és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez lenne tehát az újonnan felvett napirendi pontunk. 
Törvény írja elő a vízi közműveink értékelését, vagyis, hogy mekkora érték és miből áll össze. 
Két lehetőség áll előttünk, hogy keresünk egy csapatot, amely ezt az értékelést megcsinálja, 
vagy, ahogyan korábban is, rábízzuk a Fejérvíz Zrt-re, hogy ő keressen nekünk csapatot, így 
nekünk is vélhetően olcsóbb lesz, ha több önkormányzat azonos vállalkozót bíz meg.  
Ők legalább profik lesznek, nem olyanok, akik ide telefonálnak, de nincsenek is tisztában 
vele, hogy Hantosnak van-e szennyvíz vezetéke, vagy, hogy egyáltalán hol van Hantos. 
 
A lényeg tehát, hogy a vízi közművagyon értékelését törvény írja elő. 
Sajnos eléggé szomorú, hogy akár több százezres, milliós összegeket nekünk kell kifizetni, de 
azt mondom, hogy amit a Fejérvíz az érdekünkben meg tud tenni, azt tegye meg, és küldjön 
nekünk a számunkra megfelelő ajánlatokat. Ők legalább tudják, hogy kik azok, akik 
megfelelhetnek a számunkra, és tényleg nem olyanokat küldenek ide. 
 
Javaslom, hogy adjunk megbízást a Fejérvíz Zrt.mek, hogy  a Hantos település vízellátó 
rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására. 
 
Kérem a jegyzőasszonyt egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
 
 Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12.§ (1) bekezdése értelmében  a  
víziközmű tulajdonosa a törvény  16. § szerinti pályázat kiírását - ennek hiányában az 
üzemeltetési szerződés megkötését - megelőzően a tulajdonában lévő víziközmű 
vonatkozásában vagyonértékelést végeztet. A vagyonértékelés költségei a víziközmű-rendszer 
üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére is finanszírozhatóak. A törvény 78.§ (1) 
bekezdése értelmében a  2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében - az 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok 
szerint - vagyonértékelést kell végeztetni 2015. december 31-ig. 
 
A vagyonértékelés részleteit a  víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM. 
rendelet tartalmazza. 
 
A Fejérvíz Zrt tájékoztatása szerint  a I/40 Hantos ivóvízszolgáltató rendszer –V nevű 11-
23427.-1-001-00-13 kódú víziközmű  rendszer esetében 750.000 Ft-1.150.000 Ft+ÁFA közé 
becsülhető a vagyonértékelés költsége. 
Kiküldött anyagból  látható, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság arra tesz ajánlatot, hogy megbízás adása esetén  
Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelését ingyenesen  lebonyolítja, 
megkeresi a vállalkozókat, velük a műszaki tartalom és adatszolgáltatást egyezteti. 
Legalább három , a működési területén már referenciával rendelkező vállalkozótól kér 
ajánlatot egységes szerkezetben, az ajánlatok beérkezése és kiértékelése után az ajánlati 
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dokumentációt és az elkészített szerződés tervezeteteket az Önkormányzatunknak átadja. A 
nyertes ajánlat kiválasztása, a szerződéskötés és a szerződött vállalkozási díj megfizetése a 
viziközmű tulajdonosaként az Önkormányzatunk feladata.  Szerepel továbbá  benne az a 
kitétel is, hogy az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéstől elálljon. 
 
A polgármester urat tájékoztattam, hogy a megbízás adásához képviselő-testületi 
felhatalmazás szükséges, a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság viziközmű vagyonunk értékelésével kapcsolatos megbízási 
ajánlatát pedig már korábban megküldte, ezért javasoltam, hogy a napirend tárgyalását minél 
hamarabb tárgyaltassa meg a képviselő-testülettel. 
 
A polgármester úr által tett határozati javaslatban az szerepel, hogy az Önkormányzat a 
Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolításával a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15.) bízza meg, aki ezt a tevékenységét díjazás nélkül végzi a 
csatolt és képviselő-testület által  jóváhagyott  megbízás alapján. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítését. 
Tudni kell, hogy ez a napirendi pont azért lett most a képviselő-testület elé hozva, mert 
határidős, és minél előbb vissza kell küldeni. 
 
Én megkérdeztem Tóth József polgármester urat is, hogy esetleg ketten keresgéljünk-e, de 
miután utánanézett azt mondta, hogy ketten sincs igazán nagy esélyünk, hogy kedvező 
ajánlatot találjunk.  
Ezért is javaslom, hogy bízzuk meg a Fejérvíz Zrt,-t. Neki sem az az érdeke, hogy a 
legdrágább ajánlatokat, vállalkozókat küldje hozzánk. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Mi van azzal az önkormányzattal, amelyiknek nincs erre pénze? 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A  víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vagyonértékelés költségei a 
víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére is finanszírozhatóak.  
 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Erre nincs is kilátás? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezt a mostani állás szerint nem lehet tudni. 
A működésre adnak célzottan pénzt, de a többit ki kell gazdálkodni. 
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének 

vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízásról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
lebonyolítására adandó megbízásról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015. (VI.04.) számú 
határozata  

 
Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására 

adandó megbízásról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
lebonyolítására adandó megbízásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést 
hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos település vízellátó 
rendszerének vagyonértékelése lebonyolításával a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- 
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (8000 Székesfehérvár, 
Királysor 3-15.) bízza meg. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos település vízellátó 
rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására adandó jelen határozat 1. mellékletét 
képező megbízás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy 
döntéséről a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) Hantos település vízellátó 
rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízást írja alá, a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 16.38 perckor bezárom.                      

  K.m.f. 

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

 
 
 

/ :Bódi Zoltán:/ 
jkv. hitelesítő 


