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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
 
 

Tartalom: 
 
Határozatok: 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2015.(VII.28.) számú határozata Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 16.30 órakor kezdődő nyilvánost üléséről készülő 
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  95/2015.(VII.28.) számú határozata Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 16.30 órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi 
pontjai elfogadásáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2015. (VII.28.) számú határozata  Helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2015. (VII.28.) számú határozata  Döntés fűnyíró 
traktor beszerzéséről 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Ivóvíz 
Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
(GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a  Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  
víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatokról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés a  kóbor 
állatok  befogására vonatkozó valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  gyepmesteri 
feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2015. (VII.28.) számú határozata  Döntés a Fejér 
Megyei Kormányhivatal  javaslatáról  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés a Fejér 
Megyei Kormányhivatal  javaslatáról  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015. (VII.28.) számú határozata Fejér Megyei 
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos 
megállapodás elfogadása 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5.  alatti lakás és a hozzátartozó garázs 
bérbeadásáról  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés 
személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés 
személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015. (VII.28.) számú határozata A 

polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről. 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés a 

Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízásról szóló 83/2015. 
(VI.04.) számú határozata, vagyonértékelése lebonyolítására adott megbízás visszavonásáról  

Rendeletek: 
• Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.( VII.29.)önkormányzati 

rendelete  
Az ebrendészeti hozzájárulásról 

• Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.( VII.29.)önkormányzati 
rendelete  
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

• Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.( VII.29.)önkormányzati 
rendelete  
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

• Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.( VII.29.)önkormányzati 
rendelete önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 
(kedden) 16.30 órakor kezdődő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
 
Jelen vannak:   

 Fischer József polgármester 
   Bódi Zoltán 

 Fischerné Koncz Katalin 
 Koncz Ferenc települési képviselők 

 
 
Továbbá:   

Gálné Papp Erika jegyző 
  Finta Florencia jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol maradt: 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 alpolgármestert, 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  

 
94/2015.(VII.28.) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 16.30 órakor 

kezdődő nyilvánost üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő 
személyének megválasztásáról  

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
július 28-án tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv 
hitelesítőjéül Bódi Zoltán települési képviselőt válassza meg.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
 
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő 
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi döntést hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

95/2015.(VII.28.) számú határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 16.30 órakor 
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
július 28-án tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az 
alábbiak szerint tárgyalja: 
 
1./ Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
2./ A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
3./ Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 
Előadó: Fischer József polgármester 
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5./ Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
6./ Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) vízközmű rendszer 2016-2030. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V 
(11-23427-1-001-00-13) vízközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó 
nyilatkozatról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
7./ Döntés kóbor állatok befogására vonatkozó, valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása 
érdekében gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
8./  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében rögzített kóbor állatok befogására vonatkozó valamint az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében 
rögzített, állati eredetű melléktermék elszállítására ás ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati 
feladat ellátási kötelezettséggel és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
49.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotandó ebrendészeti hozzájárulásról illetve a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 
javaslatról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
9./ Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról valamint a környezetvédelemről szóló önkormányzati 
rendeletekkel kapcsolatos javaslatáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
10./ Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével 
kapcsolatos megállapodás elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
11./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5/B. szám alatti lakás 
bérbeadásáról. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
12./ Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
13./ Bejelentések 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Mielőtt a képviselő-testület rátérne az 1.) napirendi pont tárgyalására, Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án tartott zárt ülésén hozott alábbi 
döntéséről szeretnék tájékoztatást nyújtani. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án tartott zárt 
ülésén az Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében megtárgyalta a „Méltatlansági 
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eljárás” című előterjesztést és 93/2015.(VII.28) számú határozatával - Hantos Községi 
Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javaslatára is figyelemmel- úgy döntött, hogy  
 
Fischer József polgármesterrel szembeni méltatlansági eljárást megszünteti. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 

1. napirend 
 

Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
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  

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot mindenki megkapta. 
A lényeg, hogy törvényi változások miatt szükséges e rendelet megalkotása. Ez számunkra 
kötelező feladat, tehát végre kell hajtanunk. 
A kiküldött anyagban látható, hogy miket kellett a rendeletbe beemelni, mik az újdonságok. 
 
Kérdezem jegyzőasszonyt van ehhez a napirendi ponthoz kiegészíteni valója? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Az Országgyűlés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(Ávtv.) 2011. évi CLVIII. törvénnyel történő módosításával 2012. január 1-jétől 
megteremtette az önkormányzatok számára az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának 
lehetőségét.  
 
A törvény előírja, hogy a korábban is jól működő ebösszeírást minden településen el kell 
végezni, három évente legalább egy alkalommal.  
 
Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, 
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása 
céljából.  
 
Az Ávtv. 42/C. §-a alapján az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi 
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
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tekintetében a fővárosi önkormányzat az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb 
után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.  
 
Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az 
oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt, jogi személyiség 
nélküli szervezetet kell tekinteni.  
  
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, 
fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat  az eb tartási céljának,  az eb 
tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek 
száma), az ebtartó szociális helyzetének figyelembe vételével állapítja meg, de az nem 
haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer 
forintot.  
 
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás  a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas 
genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról 
szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó 
törzskönyvezett, a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos 
Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal 
rendelkező,  a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban 
vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,  – a veszélyes eb kivételével – az 
ivartalanított,  az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy 
állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint  állatmenhelyről, ebrendészeti telepről 
vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után.  
 
Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője 
írásban igazolja.  
 
Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő 
örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja.  
 
A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat köteles a befolyt 
ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az 
állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek 
támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és 
közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.  
 
A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó 
köztartozás. 
 
Az Ávtv. 49. §-ának (5) bekezdése  alapján felhatalmazást kap a települési, fővárosban a 
kerületi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az ebrendészeti 
hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a 
megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. 
 
Tekintettel a településen található ebek számára, továbbá a lakosság teherbíró képességére 
nem javaslom az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a 
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó 
jogszabályból kifejezetten más nem következik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, valamint 
jogalkotási kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen.  

 

 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
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 ebrendészeti hozzájárulásról” szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „az ebrendészeti hozzájárulásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetet 
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
 
 

Hantos    Községi Önkormányzat  
 

Képviselő-testületének 
 

5/2015.(VII.29.) önkormányzati rendelete 
 

Az ebrendészeti hozzájárulásról 
 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet 
elfogadja és rendeletté emeli. 

 
 

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

 
 
 
 

2. napirend 
 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 
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  

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot ebben az esetben is mindenki megkapta. 
Látható, hogy milyen kiegészítésekre volt szükség, hiszen nem csak kutyákról és macskákról 
van már szó. 
Azt hiszem, hogy túl sok hozzáfűzni való, ehhez a napirendi ponthoz, nincs. Reméljük, hogy 
nem fognak olyan állatokat a településen tartani, amelyeknek a befogásához külön szakértőt 
kell hívni. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Itt lényegében az van leírva, hogy hogyan, milyen körülmények között  is lehet az állatokat 
tartani. A körülmények. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, de ha egy ilyen állat elszabadul, akkor már szakértőt kell hívni. 
A lényeg, hogy ez szintén kötelezően van előírva, ezt végre kell hajtani. 
 
Kérdezem a jegyzőasszonyt van-e kiegészíteni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
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Igen, köszönöm. 
 
A polgármester úr által említett kóbor állatok befogásáról  illetve az ismeretlen eredetű állati 
hulladék elszállításáról való gondoskodás kötelező önkormányzati feladat, ezért is javasoljuk 
a a mai ülés 7. napirendi pont keretében megtárgyalni  a kóbor állatok befogására vonatkozó 
valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 
önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében gyepmesteri 
feladatok ellátásáról szóló szerződéskötés napirendi pontot illetve a szerződés tervezet 
jóváhagyását. 
 
E napirendi ponton belül azonban másról, a kedvtelésből tartott állatok  tartásának helyi 
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról  tárgyal a képviselő-testület. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) tartalmazza 
többek között  a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályokat. 

Az Ávtv. 5. § (6) bekezdése alapján a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a 
közterületről köteles eltávolítani.  

Az Ávtv. 24/F. §- a szerint az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai 
szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok kedvtelésből való tartása, 
szaporítása és forgalomba hozatala tilos. 

Az Ávtv. 43. § (9) bekezdése alapján ha kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt 
megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a 
kedvtelésből tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az 
állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság 
– állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a 
jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltja. 

 Az Ávtv. 49. §-ának (6) bekezdése felhatalmazást ad a települési, fővárosban a kerületi 
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének, hogy a kedvtelésből tartott 
állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. 

 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet ) továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmaz értelmező rendelkezéseket, valamint 
számos további részletszabályt, így többek között a Kormányrendelet 13. §-a alapján az 
állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és 
dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat 
azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új 
tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat 
fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához 
szükséges minimális ismeretekről.  

A Kormányrendelet 14. § -a alapján az  állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és 
rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed 
korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az 
adott faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell 
biztosítani.  A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye 
annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és 
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.  
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 A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy 
alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási 
helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy  a 
tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó 
fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. (4) A 
kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat 
mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, 
amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.  

Tilos  kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 
területen tartósan,  kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél 
rövidebb eszközzel tartósan kikötve,  gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú 
akváriumban,  gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.  

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul 
használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a 
kölykeivel, azok hathetes koráig. 

 Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve 
tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a 
futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.  

 A csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan 
elfogadott ismeretekből más nem következik – a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy 
mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-
, pihenő-, és búvóhelyhez.  

 A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy 
közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet.  

 A nem kizárólag talajon vagy vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat, 
ülőrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és 
természetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni.  

 Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas tárggyal 
kell lefedni, vagy az akvárium olyan mértékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint és az 
akvárium felső pereme közti távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának megakadályozására.  

 Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet 
állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.  

 Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére 
kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne 
veszélyeztesse.  A Kormányrendelet 14. §  (5) bekezdés a.) pontjában szereplő tiltó 
rendelkezés, miszerint tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű 
ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani illetve a 14.§ (6) bekezdésben foglalt 
rendelkezés, miszerint Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként 
legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos 
tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig nem terjed ki az 
állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására.  

 Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani. Hím sziámi 
harcos halakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne láthassák.  

A kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az állatokat úgy kell tartani, hogy ne 
veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek –, 
illetve az ember biztonságát.  
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A kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor 
tarthatók együtt – a 15.§  (1) bekezdésben leírtak figyelembevételével –, ha az állatok egymás 
testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó 
egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, 
ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat 
tilos más állatokkal együtt tartani. 

A Kormányrendelet 16.§-a alapján a kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, 
azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.  A 
kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során  
az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni,  az állatot a fajának 
(fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) megfelelően 
olyan takarmánnyal ellátni, amely annak jólétét szolgálja.  

A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását, 
amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést 
okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve.  

 Reklám, bemutatás, illetve a figyelem felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben 
meghatározott tartási feltételek mellett tartható.  

Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig.  

A Kormányrendelet 17. §-a alapján belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt 
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.  

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. 

Szájkosarat használni annak érdekében , hogy közterületen az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen  – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a 
szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának 
ismerete esetén kell.  

A kormányrendelet 17/A. §-a alapján az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással 
járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon 
szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály 
szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, az állat 
tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és 
törekednie kell az állat megnyugtatására. 

A Kormányrendelet  17/B. §-a alapján a szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt 
köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.  

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint 
a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást 
adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, valamint 
jogalkotási kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen 

 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
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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 kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el. 
 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól” szóló önkormányzati 
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
 
 

Hantos    Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

6/2015(VII.29.)önkormányzati rendelete 
 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
 

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

3. napirend 
 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és azzal összefüggő felügyeleti 
díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
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( A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és 

mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás végett  

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Fischer József polgármester: 
 
Ehhez a napirendi ponthoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy természetesen van olyan 
része ennek a szabályozásnak, ami érinti a településünket, de csak nagyon kis terjedelemben, 
hiszen van olyan vendéglátó egység, amely rendezvény, vagy hétvégi nyitva tartása miatt 22 
óránál tovább tart nyitva. 
Szerintem ez a felügyelet inkább a nagyobb településeken, városokban lehet kifizetődő. 
Azonban törvény előírja, hogy ezt a rendeletet nekünk is meg kell alkotni, nekünk is 
foglalkozni kell vele. 
 
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e valami hozzáfűzni valója? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján kötelező rendeletben szabályozni az üzletek éjszakai (22 és 6 óra 
közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjra 
vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, 
valamint a Ker. tv. 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését. 
 
A felügyeleti  díjról a jogszabály  az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
,, 6.§ (4) A települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a kerületi 
önkormányzat kép- viselő-testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében afővárosi önkormányzat közgyűlése) - a helyi sajátosságok 
figyelembevételével  - rendeletben szabályozhatja 

a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása 
alapján kiadott kormány- rendeletben foglalt feltételei további korlátozását, valamint 
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve 

vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve 
a köztisztaság fenn- tartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű 
felügyeleti díjat. 

(4a) A felügyeleti  díjat a helyi  rendelet legfeliebb  20 Ftlfő l éiszakai  nyitvatartási  nap   
mértékben határozhatja meg. A felügyeleti  díj összege az üzlet éves korrigált  iparűzési 
adóalapjának  0,5%-át nem haladhatja  meg. A  felügyeleti   díi  alapja  vendéglátó  üzletek   
esetén  a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóké pesség.  
egyéb üzletek  esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A 
felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes 
önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára. 

(4b) A felügyeleti díjat az önkormányzat kizárólag a felügyeleti díjfizetésére kötelezett 
üzletek ál- tal közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként 
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terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat  meghaladóan az éjszakai nyitva 
tartással összefüggésben  keletkező 
- az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott - közbiztonsági, illetve köztisztasági 
többletfelada- tok ellátására fordíthatja. " 

 

A településünkön található, éjszaka is nyitva tartó és ellenőrizendő üzletek csekély számára 
és a fent írt díj kiszabható mértékére tekintettel a fenti kérdéskört véleményem szerint a 
Képviselő-testületnek nem szükséges érdemben szabályozni, de ebben az esetben is a 
csatolt rendelet-tervezet útján kell eleget tennünk jogalkotási kötelezettségünknek. Éjszaka 
is működő és működtethető hatósági szolgálat, közterület-felügyelet hiányában az éjszakai 
jogellenes cselekmények ellenőrzésének szabályozása községekben életszerűtlen, így erre 
sem vezetünk be szabályokat. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, valamint 
jogalkotási kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen. 
 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Azt szerettem  kérdezni, hogy volt-e mostanában lakossági bejelentés? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Az utóbbi két évben 2013-tól kezdve nem volt lakossági bejelentés az üzletek működésével 
kapcsolatban. Az utolsó lakossági bejelentés pont az egyik, este 22 óra után nyitva tartó 
üzlettel kapcsolatban érkezett. A bejelentés ki lett vizsgálva, a szükséges intézkedések 
megtörténtek. Ezt követőem nem érkezett bejelentés az akkor bejelentést tett lakótól és mástól 
sem egyik üzlettel kapcsolatban sem. 
 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Köszönöm a tájékoztatást. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én is köszönöm jegyzőasszonynak a kiegészítését. 
Kiegészíteném azzal, hogy vannak olyan rendezvények, amely este 22 óránál tovább tartanak. 
A korábbi évek alapján tudjuk, hogy a vendégek hazajutása, ami inkább zavaró lehet, ezért 
pedig az üzlet nyitva tartója nem tud felelni. 
Azonban nem hiszem, hogy ne lenne olyan település, ahol valaki felönt a garatra és 
hangosabban viselkedik a haza felé vezető úton. A lényeg, hogy ne menjen át olyan 
rongálásba, mint egy éven meg is történt. Ez elkerülendő, és azt hiszem ez az, ami 
mostanában nem is igazán fordult elő. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Most már könnyebb is a dolgunk, mivel vannak fenn kamerák. 
 
Fischer József polgármester: 
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Igen, így van, most már azt is vissza tudjuk nézni, ki a rendbontó. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Ez lehet, hogy visszatartó erő is lesz. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. 
Hantoson tehát nincsenek egyelőre ilyen problémák, ne is legyen.  
Legyenek továbbra is rendezvények, akár önkormányzati rendezéssel, akár magáncéllal. A 
haza jutásnak pedig olyan korrektül kellene történnie, mint maga a rendezvény, de ez sajnos 
egyelőre nem mindenkinek megy. 
Köszönöm szépen ennyit szerettem volna hozzátenni. 
 
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 üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
és az azzal összefüggő felügyeleti díjról” szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő 
felügyeleti díjról” szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
 
 
 

Hantos    Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

7/2015.(VII.29.)önkormányzati rendelete 
 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti 
díjról 
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő 
felügyeleti díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és 
rendeletté emeli. 

 
 

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

4. napirend 
 

Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére 
pályázat kiírása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
( A képviselő-testület tagjai az előterjesztést,  határozati javaslatot a melléklettel együtt 

áttanulmányozás végett  megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Fischer József polgármester: 
 
Ezzel a témával már egyszer foglalkoztunk az év elején. Az akkor kiírt összegből nem került 
mind felhasználásra. 
Én azt mondom, hogy adjuk meg az esélyt azoknak is, akik akkor nem tudtak pályázni, mert 
nem feletek meg a követelményeknek. 
 
Nem titok, hogy a Cégbíróság által végre bejegyzésre került a Hantosért Polgárőr Egyesület, 
amelynek még nincs adószáma, KSH száma, így még nem történhet meg a bankszámla nyitás. 
Azt mondták, hogy körülbelül egy hónap, mire minden meglesz, amely lassan már le is telik. 
 
Tájékoztatásul elmondanám, hogy a polgárőr egyesület elnökével együtt meghívást kaptunk a 
Székesfehérvári Polgárőr Egyesület vezetőjéhez, Cseh István úrhoz, aki lehet, hogy már tud 
mondani valamit. 
 
Visszatérve a témánkhoz, a fennmaradt összegre már a polgárőr egyesület is szeretne 
pályázni. Azért is javaslom, hogy hosszabb idő legyen e pályázat benyújtására, hogy esélye 
legyen ennek az újonnan megalakult egyesületnek is a pályázat benyújtására. 
 
Ezen a pályázaton is ugyanúgy meg kell felelni a kiírt kritériumoknak, ugyanazokat a 
papírokat kell benyújtani, és az év végén ugyanúgy el kell vele számolni. 
Reméljük az elnyert összegek jó célt fognak szolgálni. 
 
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e kiegészíteni valója? 
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Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
Hantos Községi  Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló  önkormányzati 
rendeletének 15 melléklete értelmében a civil szervezetek támogatására 1.530.000.- Ft 
használható fel. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére működési 
és rendezvényi támogatások elnyerésére  2015. február 23-án a 21/2015.(II.23.) számú 
határozatával   pályázati felhívás kiírásáról döntött. 
A Képviselő-testület a 21/2015. (II.23.) határozatával jóváhagyott pályázati felhívásban 
összesen 1.530.000.- Ft támogatás elnyerésére írta ki pályázatát, mely pályázati felhívásra  
egy  civil szervezet nyújtott be pályázatot. 
A Képviselő-testület 43/2014. (IV.27.) számú határozatával 1.170.000.- Ft támogatást ítélt 
oda a pályázatot benyújtó Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesületnek,   az Egyesületen 
belül működő Bokréta tánccsoport és az utánpótlás csapata oktatását végző tánctanár 2015. 
évi díjazásának fedezete biztosítása céljából, valamint a Nyugdíjas Klub illetve a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközösségének közösségi 
tevékenységei támogatása céljából. 
Tekintettel arra, hogy az összesen elnyerhető 1.530.000 Ft támogatásból a Képviselő-testület 
fent említett két határozatával összesen 1.170.000 Ft támogatás odaítéléséről döntött és a 
településünkön még működik olyan civil szervezet, akik tevékenységét az elmúlt években 
támogatta az Önkormányzat javaslom, hogy a Képviselő-testület az oda nem ítélt, de a 
költségvetésben jóváhagyott 360.000.- Ft támogatás elnyerésére ismételten írja ki a helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére  a pályázatot. 
  
A pályázat kiírására az alábbi előírásokra kell figyelemmel lenni: 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban : 
Rendelet) tartalmazza a civil szervezetek számára nyújtható támogatással kapcsolatos részlet 
szabályokat. 
A Rendelet  2.§ -a alapján az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló 
rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel működési illetve felhalmozási 
támogatást nyújthat.  
Támogatásban részesülhet:  
 a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában  
címzett támogatás került megállapításra,  
 b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő 
pályázatot nyújtott be,  
 c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.  
A Rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja szerint  összeállításra került a 2015. évre a helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére a pályázati kiírás. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítését. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Helyi civil szervezetek részére működési és 
rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírásáról 2015. évre”  szóló határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások 
elnyerésére pályázat kiírásáról 2015. évre” szóló határozati javaslatot 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 96/2015. (VII.28.) számú 
határozata  

 
Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére 

pályázat kiírása 2015. évre 
 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére pályázat kiírása 
2015. évre”  tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

I. 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi civil szervezetek részére 
működési és rendezvényi támogatás elnyerésére pályázat kiírásáról dönt és alábbi 
szövegű pályázati kiírást elfogadja: 
 
 

„ HANTOS KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati 
rendelete  értelmében 

 
pályázatot hirdet 

 
2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére. 
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1.A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Hantoson  működő, tevékenységet folytató 
szervezetek 2015. évi működését és rendezvényeit. 

 
2.A pályázók köre: Támogatásban részesíthetők: hantosi székhelyű, telephelyű civil 

szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület 
formájában működnek, valamint a hantosi lakosok érdekében 
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást 

                                  
3.A pályázat keretösszege: 360.000 Ft 
 
 
A támogatás formája: előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás 
 
4.Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:  
 
 a) a Pályázó egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy  
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, 
visszafizetési késedelemben van,  
 
 b) a Pályázó  lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a 
köztartozás megfizetéséig,  
 
 c) a Pályázó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.  
 
5. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 
átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet1. melléklete szerinti kérelmet, 

• bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, 
• alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát, 
• a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú 

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 
• a szervezet 2015. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek  leírását, 
• a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását, 
• Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról,a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló2007. évi CLXXXI. törvény alapján  
• Közzétételi kérelmet. 

 
6. A kapott támogatás nem használható fel: 
 

- A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs 
célú kiadások nem teljesíthetők.  

- Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz 
nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési 
nyújtott támogatásból szerezhető be.  

 
7. A pályázat benyújtásának határideje, módja: 2015. szeptember 15. 12.00 óra 
 
Kérjük a borítékra írják rá: CIVIL PÁLYÁZAT 2015. 
 
A pályázatokat a következő címre kell 2 példányban  eljuttatni: 
Hantos Községi Önkormányzat 
2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
 
8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30. 
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9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2015. október 15. 
 
10. A pályázatok elbírálási rendje: 
 
A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 
Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség. 
 
A beérkezett pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
beterjesztése nyilvános ülésén bírálja el. 
 
11.Támogatás folyósítására, felhasználására  vonatkozó előírások: 
 
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás 
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket 
és az ellenőrzés módját. 
 
Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel 
köti meg.  A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá. A 
támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a 
támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie  alá kell írnia.  
 
A támogatási szerződés Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a 
Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási 
lehetőségekből.  
 
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő 
számlával történhet. 
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra 
fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, 
amennyiben a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten 
rendelkezik. A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, 
közösségi célok megvalósításához felhasználni.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a 
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb 
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb 
forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.  
 
Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak 
minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt 
nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.  
 
Bővebb információt kérhetnek, illetve az  államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete  1. mellékletet, a  pályázati kérelem nyomtatványt  
átvehetik ügyfélfogadási időben  a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi 
Kirendeltségénél Finta Florencia igazgatási ügyintézőtől ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.)” 

II. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a Polgármestert, hogy a I. pontban 
jóváhagyott pályázati felhívás helyben szokásos módon történő  közzétételéről gondoskodjon, a 
beérkezett pályázatokat döntés meghozatala végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: Pályázati kiírás közzétételére : 2015. augusztus 15. 
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      Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2015. szeptember 30.  
 
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 

5. napirend 
 

Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 
(A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a  határozati javaslatot a melléklettel együtt 

áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A képviselő-testületnek kiküldött előterjesztésemet annyival szeretném kiegészíteni, hogy 
még véletlenül sem azért szeretnénk ezt a fűnyíró traktort megvásárolni, mert megörültünk 
annak, hogy jelen állás szerint 23.700.000,- Ft-nak, ami a rendelkezésünkre áll,  és a 
20.000.000,- Ft-lekötött betétünknek. 
 
A fűnyírótraktor megvásárlására a szükség visz rá. Eléggé részletesen körülnéztünk, hogy mi 
az, ami megfelel az ellátandó feladatokhoz. 
2011-ben  a Start-pályázatban 400.000,-Ft-ért vettük a mostani Husqvarna Rally típusú 
gépezetet. A feladatokat még most is ellátja, de sajnos rengeteg gond van vele. Több hektárt 
nyírunk vele általában, hiszen nem csak a parkot, hanem a temetőt, a templom előtti részt, 
illetve a közterületek azon részét, ahol el tudunk vele.  
A négy év alatt viszont annyira leamortizálódott, hogy lassan már heti szinten problémák 
vannak vele, például ékszíj problémák, csapágy problémák, illetve már többször kellett 
hegeszteni is. 
 
Viszont sokkal gazdaságosabb, ha egy ilyen géppel dolgozunk, mint a damilos fűnyírókkal. 
Gazdaságosabb abból a szempontból, hogy egyszerre egy ember nagyobb mennyiségű füvet 
tud levágni, kevesebb benzinből, és szebb munkát is végez. 
Például én azt látom, hogy a parkban most már van egy fajta elvárás, hogy úgy nézzen ki, 
ahogyan most is kinéz. Ehhez legalább kéthetente le kell nyírni a füvet, annak az embernek, 
aki ért is hozzá, azonban ehhez kell egy ilyen gép. 
 
Körbe jártuk azt a lehetőséget is, hogy mi lenne, ha egy olyan gépet vásárolnánk, amelynek 
több funkciója is van, ami drágább, és lehetne rajta eke is. Egy ilyen gépet, amely ezt a 
funkciót is betölti, 1.500.000 Ft -2.000.000 Ft-nál olcsóbban nem találtunk, és ekkor még csak 
használt gépről beszélünk. A mostani állás szerint egy ilyen gépet nem tudunk megvásárolni. 
Azokat az eszközöket, amelyeket egy ilyen kistraktor, például kettes eke, vagy fűkasza, 
tudjuk nélkülözni, mivel a kertünknél, amelyet művelünk, vagyis a 1,5 hektár, a helyi gazdák 
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segítségét mindig megkaptuk, és megcsinálták nekünk ingyen. Tehát jelenleg nem ilyen 
kistraktorra van szükségünk. 
Természetesen, ha lesz rá pályázat, akkor fogunk is rá pályázni. Nagylók is egy ilyen pályázat 
keretében tudott vásárolni egy kistraktort.  
Jelen állás szerint nekünk inkább egy fűnyíró traktorra lenne szükségünk, mert amit el kell 
szállítani, arra van egy Honda típusú kistraktorunk, viszont a fűnyírást nem tudjuk pótolni. 
Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy ezt a 639.900,- Ft-ot, illetve a kiszállítást díját 6.600,-
Ft-ot hagyja jóvá. 
Ez a gép már egy kicsit jobb kategória a mostaninál. Én már láttam működés közben, és 
bevált. 102 cm-t vág, tehát 10 cm-rel szélesebb. Működése ugyanolyan, mint a másiké, tehát 
nem igényel nagyobb szakértelmet. Az a két ember, akikre rá mertem bízni ezt a traktort, 
tudják azt is kezelni. 
Tehát én mindenképpen szeretném, ha beruháznánk erre a fűnyíró traktorra. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület tagjai mondják el a napirendi ponthoz kapcsolódó 
hozzászólásukat, kérdéseiket. 
 
Hozzászólások: 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Végzettsége van rá annak, aki kezeli a fűnyíró traktort? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Van, természetesen. 
Részt vettek egy kisgépkezelői tanfolyamon, amiről meg is szerezték a tanúsítványt. Erre 
pedig a közmunka-program keretében került sor. 
Egyébként pedig van egy szakemberünk, aki figyel arra, hogy milyen papírok szükségesek, 
így nekik meg is kellett szerezni a tanúsítványt. 
Lehetett volna drágább, illetve olcsóbb is ez a fűnyíró. Ez egy középkategóriás gép, 2 év 
garanciával, alkatrészellátás is van hozzá.  
Sajnos nincs rá pályázat. Volt korábban január, február elején, és civil szerveztek által lehetett 
pályázni, mi erre nem pályáztunk, de ha legközelebb lesz, megpályázzuk. 
A tartalékból át tudunk csoportosítani, van rá keret, és szükség is van rá. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Hát, ha egyszer szükséges van rá, és többe kerülne a másik javítása, akkor meg kell venni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Sajnos többe kerülne. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Mi lesz a másik traktorral? 
 
Fischer József polgármester: 
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Ugyanúgy feljavítjuk, de ha valami történik vele, például alkatrész kell hozzá, amelynek 
érkezése több napot is igénybe vesz, vagy hegeszteni kellene, de nincs ember, aki 
megcsinálja, akkor kell valami, amivel dolgozhatunk, mert hamar megnő a fű. Viszont ha 
valamit már napi szinten szerelni kell az már nem jó. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Pedig a Husqvarna az egy minőségi márka. Az, hogy ennyi idő alatt tönkrement, az nem 
valami jó. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nos én nem szeretnék senkit sem bántani, de mindenki tudja azt, hogy a park négy évvel 
ezelőtt nem így nézett ki. Rengeteget dolgoztunk vele, hogy ne legyenek benne akkora 
egyenetlenségek, de azért egy kistraktor nem biztos, hogy sokáig tud teljesíteni, főleg ha 3-4 
hektárt kell levágni, olyan terepviszonyok között, viszonylag sűrűn. 
Meg van az, hogy melyik kisgép mennyit bír, mennyit tud. Voltam kisgépkiállításon, ahol 
bemutatták, hogy melyik mit tud, mire képes. 
Ennek a megvásárolandó traktornak van egy olyan funkciója, hogy alkalmazkodik a talaj 
egyenlőtlenségeihez, illetve összegyűjti a füvet 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 fűnyíró traktor beszerzéséről”  szóló 
határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről” 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 97/2015. (VII.28.) számú 
határozata  

 
 

Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester 
előterjesztésében  a „Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről ” című előterjesztést és az 

ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény ( továbbiakban: Mötv.) 13. 
§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatai ellátása 
érdekében egy darab MCCULLOCH – M155-107TC típusú fűnyíró traktor 
beszerzését határozza el. 

 
A Képviselő-testület MCCULLOCH – M155-107TC típusú fűnyíró traktor 
beszerzésére  összesen 646.560.- Ft -ot azaz hatszáz- negyvenhatezer- ötszázhatvan 
forintot biztosít  a  2015. évi költségvetéséből a tartalék terhére . 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, 
MCCULLOCH – M155-107TC típusú fűnyíró traktor beszerzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 
 
 

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

6. napirend 
 

Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) vízközmű rendszer 2016-
2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a Hantos 

Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) vízközmű rendszer 2016-2030. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatról 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
(A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot a mellékletteivel együtt 

áttanulmányozás végett  megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez a Gördülő Fejlesztési Terv az, amit nekünk el kellene fogadni. Ebben hosszú távú tervek 
vannak felsorolva, hogy mikor mit is szeretnének. 
Ez megint egy olyan dolog, hogy el kell fogadnunk. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
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A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű 
szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. 
A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.  
Vagyonkezeléses üzemeltetési mód esetén a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató 
készíti és véleményezésre megküldi az ellátásért felelős önkormányzatnak, a beruházási 
tervrészt az ellátásért felelős készíti el, melyet a szolgáltatóknak kell véleményezni.  
A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2015. szeptember 15-ig szükséges a szolgáltató 
írásbeli véleményével együtt - az ellátásért felelősöknek vagy az elmúlt év tapasztalata 
alapján megbízás esetén az ellátásért felelősök nevében eljáró FEJÉRVÍZ ZRT. -nek -
jóváhagyásra benyújtani.  
A FEJÉRVÍZ ZRT. elkészítette a  Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-
00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv  javaslatát a víziközmű  
szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.  
A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, 
pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan 
működéséhez.  
A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek a rendszer hosszú távú 
felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek.  
A FEJÉRVÍZ ZRT. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért 
felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által történő elfogadása és a MEKH jóváhagyása 
mellett tudja ütemezetten megvalósítani.  

 
Ezen munkák forrása a díjban szereplő amortizációs díjhányad.  
Az önkormányzati feladatok fejlesztési forrása a víziközmű fejlesztési hozzájárulás, 
fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, 
pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény.  

 
A 2016-2030. évi GFT elkészítéséhez, a benyújtáshoz az alábbi nyilatkozatok, 
megbízások ill. határozatok szükségesek: 
• A 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében az Önkormányzat/Önkormányzat, 
mint ellátásért felelős nevében eljáró megbízza a FEJÉRVÍZ ZRT.-t 

                                      -  a 2016-2030 évi. GFT  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási  
                             Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra    
                             irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

• A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Korm. rendeletbe foglalt, GFT elkészítéséről   
szóló VIII/A. fejezet, 90/D.§ (9) bekezdése szerint 

„ A Tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni 
azok teljesítését.” 

 
• Az  Önkormányzat/ellátásért felelősök nevében eljáró ill. az általa képviselt ellátásért 

felelősök (Önkormányzatok) milyen összegű, a korábbi évek során felhalmozott 
víziközmű  fejlesztésekre fordítható anyagi forrással rendelkezik/rendelkeznek, 
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melyek a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán/számlákon 
kezelendők. 

 
• Határozat a 2016-2030. évi GFT elfogadásáról 

 
Ennek megfelelően készült a határozati javaslat, melyet az előterjesztéssel és annak 
mellékleteivel együtt a képviselő-testület tagjai kézhez kaptak. 
 
Szeretném jelezni, hogy a kiküldött határozati javaslat 4. pontjában kettő variáció szerepel. 
 
A 4.a. ) pont arról szól, hogy  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Hantos 
Községi Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva egyetért a  jelen határozat 1. 
mellékletét  FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-
23427-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervével. 

  

A 4.b.) pont pedig arról, szól, hogy   „Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Hantos Községi Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva képviselő testülete az alábbi 
véleményt fűzi FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-
23427-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási 
tervéhez:……………………...” 
 
A kettő pont közül nyilvánvaló, hogy az egyik mellett szükséges, hogy döntsön a képviselő-
testület. A 4/B. pont elfogadása esetén Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-
001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervéhez történő 
véleményfűzés esetén a konkrét véleményt is meg kell fogalmazni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyző asszony kiegészítését és figyelemfelhívását. 
Megmondom őszintén, hogy én nem változtatnék rajta, de ha valaki másképp gondolja, 
kérem, jelezze. 
Én úgy gondolom, hogy a kiküldött anyagban minden benne van. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „a Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-
1-001-00-13)  víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 
véleményezéséről, elfogadásáról, a  Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-
00-13)  víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó 
nyilatkozatokról” szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
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Kéri, hogy aki a „Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  víziközmű 
rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a  
Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 2016-
2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatokról” 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 98/2015. (VII.28.) számú 
határozata  

 
 

Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 
2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a  

Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 
2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatokról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (11-
23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
(GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a  Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  
(11-23427-1-001-00-13)  víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódó nyilatkozatokról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 

I. 
 

1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Hantos Községi 
Önkormányzat , mint ellátásért felelős  nevében eljárva  megbízza a FEJÉRVÍZ 
ZRT.-t a  jelen határozat 1.  melléklet szerinti Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-
V (11-23427-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030 évi. GFT  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, 
hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 
Önkormányzatot. 

 
2.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Hantos Községi 

Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva  nyilatkozik,  hogy a jelen 
határozat 1. melléklete  szerinti Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-
001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a 
területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 
részével  összhangban van. 

 
 
3.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Hantos Községi 

Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva a jelen határozat 1. melléklet  
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szerinti Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) víziközmű 
rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy Hantos Községi  
Önkormányzat, mint ellátásért  felelős 137.086.- Ft összegű, a korábbi évek során 
felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, 
melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönítetten  kezel. 

 
4.)  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Hantos Községi 

Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva egyetért a  jelen határozat 1. 
mellékletét  FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-
V (11-23427-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és 
pótlási tervével. 

  
 
5.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Hantos Községi 

Önkormányzat  ellátásért felelős nevében eljárva  a jelen határozat 1.  melléklet 
szerinti Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) víziközmű 
rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 
II. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja a 
polgármestert, hogy döntéséről a Fejérvíz Zrt-t értesítse, a fenti határozattal 
jóváhagyott nyilatkozatokat aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 
 
 

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

7. napirend 
 

Döntés a kóbor állatok befogására vonatkozó valamint az állati eredetű melléktermék 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 

kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló 
szerződéskötésről 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
(A képviselő-testület tagjai határozati javaslatot a melléklettel együtt áttanulmányozás 

végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt következik az a pont, amiről már korábban is beszéltünk. 
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Annyit szeretnék a kiküldött anyaghoz hozzáfűzni, hogy van nekünk olyan emberünk, aki 
ezzel foglalkozik. Abban az esetben, ha valaki még nem találkozott volna vele, elmondanám, 
hogy ő Sárközy Károly. Amikor volt valamilyen gond, ő jött és tette a dolgát.  
Ezt a tevékenységet vele szeretnénk elvégeztetni. 
Jegyzőasszony az úr által küldött szerződést megfelelő formába öntötte, mert egy kicsit kusza 
volt, amit ő átküldött. A javított szerződés tervezetét jegyző asszony átküldte az úrnak, aki 
visszajelezte, hogy neki tökéletesen megfelelnek az abban foglaltak. 
A szerződésben remélhetőleg minden benne van, aminek törvényileg benne kell lennie. 
 
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e valami kiegészíteni valója? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) 
bekezdésében  rögzített kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és 
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, 
állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati 
feladat ellátási kötelezettségünk teljesítése érdekében a meglévő szerződésünk helyett új 
szerződést kell kötnünk. 
 
A jelenlegi szerződésünkbe ugyanis nem szerepel „csak” a kóbor ebek befogása, mint 
ellátandó feladat, holott a jogszabály szerint a kóbor állatok befogásáról illetve a közterületen  
található ismeretlen tulajdonú, eredetű állati tetem elszállításáról is gondoskodnunk kell. 
A korábbi feladatellátó, Sárközi Károly, a  Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft keretein 
belül dolgozik, így a kóbor állatok befogásával és az állati eredetű melléktermékek 
elszállításával a Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-t javasolja a polgármester megbízni és 
az általa megküldött,  inkább árajánlatnak minősülő szerződés alapján elkészült szerződés 
tervezetet elfogadására tesz javaslatot. 
 
A feladatellátás díja a jelenlegi szerződésünknek megfelelő havi átalánydíj, amiért a szerződés 
tervezetben felsorolt, bizonyos alapszolgáltatásokat végez a szolgáltató. 
Ezen felül, minden egyéb szolgáltatásért- melyeket a szerződés tervezet szintén tartalmaz- a 
tervezetben szereplő külön díjazást kell fizetnünk. 
Reméljük, hogy különösebb, a szolgáltató eddigi szolgáltatásától eltérő eset nem fog 
előfordulni.   
 
A Sárközi Károly illetve a Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft  által megküldött,  inkább 
árajánlatnak minősülő szerződés alapján elkészült szerződés tervezetet átküldtem részükre, 
annak érdekében, hogy áttanulmányozhassák és ha szükséges egyeztethessünk, de semmilyen 
visszajelzést én nem kaptam részükről. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyző asszony a kiegészítését. 
Engem felhívott az úr, hogy az átküldött tervezet teljesen megfelel neki, de akkor ezek szerint 
elakadt ez az információ, elnézést. Én azt hittem, hogy ide is visszajelzett. 
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Én ezzel a tartalommal javaslom a szerződés elfogadását. Szerintem az úr eddig is 
maximálisan tette a dolgát. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Akkor ez a havi 28.800,-FT az már a bruttó ár? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, de ennél olcsóbban nem találunk a környéken senkit. 
 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
A telefonszáma az nyilvános? A lakosok tudhatják? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Persze, de ha kell, ki is plakátozhatjuk. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Szerintem érdemes lenne. A honlapon egyébként kint van? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sokáig kint volt a hirdetőkön. Azt viszont nem tudom, hogy a honlapon kint van-e, de ha kell 
oda is kitehetjük. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Szerintem tegyük ki mindenképpen. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Jogos, természetesen kitesszük. 
Bár megmondom őszintén, hogy általában először minket keresnek fel itt a hivatalban. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Lehet, hogy azért, mert nem tudják az elérhetőségeit. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Pontosan. Tegyük ki a hirdetőkre, és akkor megtudják nézni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben van. Ezt megoldjuk, továbbá  a honlapon is feltüntetjük. 
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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  kóbor állatok  befogására vonatkozó 

valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati 

feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló 

szerződéskötésről” című  határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés a kóbor állatok befogására vonatkozó valamint az állati eredetű 

melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 

kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló 

szerződéskötésről” című 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 99/2015. (VII.28.) számú 
határozata  

 
Döntés a  kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az állati eredetű melléktermék 

elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség 
folyamatos biztosítása érdekében  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Döntés a  kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló 
szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  rögzített kóbor állatok  
befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági felügyeletről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű melléktermék 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
kötelezettségének eleget téve  

 
a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos 
biztosítása érdekében  a  
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Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-
3/2013.Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 
7000 Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória )  
 
gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási  szerződés kötését határozza el. 

 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor állatok  befogására  valamint 
az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 
önkormányzati feladat ellátásáról szóló  
 
Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-
3/2013.Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 
7000 Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória ) kötendő szolgáltatási szerződés 
tervezetét- mely jelen határozat 1. melléklete – megtárgyalta és azt változtatás nélkül 
elfogadja, jóváhagyja. 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátásáról szóló  szolgáltatási szerződést 
Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 
24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. 
képviseli: Sárközy Viktória ) aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2015. július 31.  

 
 
 

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

8.) napirend 
 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében rögzített kóbor állatok befogására 

vonatkozó valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű melléktermék elszállítására ás 

ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettséggel és az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján megalkotandó ebrendészeti hozzájárulásról illetve a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletekkel 

kapcsolatos javaslatról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
( A képviselő-testület tagjai határozati javaslatot és mellékletét a melléklettel együtt 

áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Fischer József polgármester: 
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A kiküldött anyagot mindenki megkapta. 
 
Jegyzőasszony van valami kiegészíteni valója? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy a kiküldött anyagban olvasható 2015. július 06-án érkezett Fejér Megyei 
Kormányhivatal  FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében 
javaslattal élt a Képviselő-testület felé, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi  XXVIII. törvény 49.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ebrendészeti 
hozzájárulásról szóló , továbbá  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. 
törvény 49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeleteit alkossa meg valamint az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  
rögzített kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
kötelezettségét teljesítse. 
 
A képviselő-testület a mai ülésén egyébként a javaslatba foglaltaknak eleget tett, hiszen 
megalkotta  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ebrendészeti hozzájárulásról szóló , továbbá  az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeleteit, továbbá a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  a Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  
engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, 
Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória ) a 
kóbor állatok  befogásáról  valamint az állati eredetű melléktermék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról szóló  gyepmesteri  szolgáltatási  szerződés tervezetét elfogadta. 
 
Az Mötv. 133.§ (2) bekezdés második mondata alapján a Kormányhivatal javaslatát  a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról 
döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási 
tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni. 
 
Ezért szükséges a javaslatot tárgyalni és az ügyben döntést hozni. 
A kiküldött javaslat alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Kormányhivatal 
javaslatával értsen egyet és tájékoztassa a Kormányhivatalt arról, hogy a javaslatát elfogadva 
megalkotta  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ebrendészeti hozzájárulásról szóló , továbbá  az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeleteit, továbbá a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
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kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  a Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  
engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, 
Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória ) a 
kóbor állatok  befogásáról  valamint az állati eredetű melléktermék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról szóló  gyepmesteri  szolgáltatási  szerződés tervezetét elfogadta. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönjük szépen jegyzőasszony a kiegészítését. 
 
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 Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról” 
szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról” 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 100/2015. (VII.28.) számú 
határozata  

 
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal  javaslatáról  

 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. július 06-án érkezett Fejér 
Megyei Kormányhivatal  FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében tett javaslatát  és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal  
FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében  az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  rögzített 
kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű melléktermék 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettséggel 
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kapcsolatos javaslatában foglaltakat elfogadva a a 2015. július 28-án tartott ülésén megalkotta , 
elfogadta 
 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  
 
az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletét, 
 
továbbá a az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 49.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
 
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. 
 

2. Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal  
FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében  az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  rögzített 
kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű melléktermék 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettséggel 
kapcsolatos javaslatában foglaltakat elfogadva  
 
 a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása 
érdekében  a  
 
Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 
24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. 
képviseli: Sárközy Viktória )  
 
a kóbor állatok  befogásáról  valamint az állati eredetű melléktermék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról szóló  gyepmesteri  szolgáltatási  szerződés tervezetét  2015. július 28-án 
tartott nyilvános ülésén  elfogadta.  

 
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 

9. napirend 
 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról valamint a környezetvédelemről 
szóló önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos javaslatáról 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
(A képviselő-testület tagjai határozati javaslatot a melléklettel együtt áttanulmányozás 

végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Fischer József polgármester: 
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Az anyag ebben az esetben is kiküldésre került. 
Én ehhez túl sokat nem szeretnék hozzáfűzni. 
 
Jegyzőasszony van hozzáfűzni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen, köszönöm. 
 
2015. július 9-én  érkezett Fejér Megyei Kormányhivatal  FEB/02/21-1/2015. számú,  a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) 
bekezdésében  biztosított hatáskörében tett javaslata, melyet annak mellékleteivel együtt a 
Képviselő-testület tagjai, kézhez kaptak. 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatában az szerepel, hogy javasolják az Önkormányzat 
Képviselő-testületének a környezetvédelméről szóló, a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeleteink felülvizsgálatának elvégzését annak érdekében, hogy azok mindenben 
megfeleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak. 
 
Az Mötv. 133.§ (2) bekezdés második mondata alapján a Kormányhivatal javaslatát  a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról 
döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási 
tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni. 
 
Ezért szükséges a javaslatot tárgyalni és az ügyben döntést hozni. 
 
A kiküldött határozati javaslatban az szerepel, hogy a Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  FEB/02/21-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében,  az 
Mötv. 13. § (1) bekezdésének 5., 11. és 19. pontjában kötelező önkormányzati közfeladatként 
meghatározott köztisztaságra, a települési környezet tisztaságának biztosítására 

hulladékgazdálkodásra és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás a szakágazati és a jogalkotási szabályoknak megfelelően 

szabályozásra, illetőleg ellátásra kapcsolatos javaslatában foglaltakat  fogadja el és Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2004. (V.27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát továbbá a  Hantos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló  10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendeletének valamint a Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2013. (XII.16.) önkormányzati 
rendeletének  „a hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - Ht. -,,a 

vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény – Vgt- továbbá a  „a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről" szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével történő felülvizsgálatát    és a 
hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő önkormányzati  rendeletek megalkotását 
2015. szeptember 15-ig végezze el. 
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Fischer József polgármester: 
 
Köszönjük szépen jegyző asszony a kiegészítését.  
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Mi nem volt megfelelő a rendeletünkben? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős 
Államtitkárának XXll- 6/1899/3/2013. számú államtitkári utasításával elrendelt 
célellenőrzésének végrehajtása során vizsgálták Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének „a  települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról" szóló 10/2013.(XII.!6.) önkormányzati rendeletét, ,, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról " szóló 
9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendeletét és „a környezetvédele1mől" szóló 7/2004.(V.27) 
önkormányzati rendeletét. 
 
A célellenőrzés végrehajtása során  tapasztaltak alapján tette meg a Fejér Megyei 

Kormányhivatal a javaslatát. 

 

A  környezetvédelemről szóló 7/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
szükségességének az indoka az alábbi: 
Az Mötv. 13. § 5. pontja alapján a helyi önkormányzat közfeladatai közé tartozik a 

köztisztaság, a települési környezet tisztaságának biztosítása, mely vonatkozásában a a 

hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. törvény -  Ht. - 88.§ (4) bekezdésének c) pontja 
ad rendeletalkotási felhatalmazást helyi önkormányzat képviselő-testülete számára. A 

hivatkozott rendelkezés 2013. január l -én lépett hatályba. Ezen időpontot megelőzően 

a közterület tisztántartásával kapcsolatos szabályozás megalkotására „a 
hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. törvény - Hgt. - 31. § (2) bekezdése 

adott felhatalmazást. 
 
Ez a törvény azonban a Ht. hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette, így a 

Hgt. 31. § (2) bekezdésére - mint felhatalmazó rendelkezésre - a továbbiakban nem 

lehet hivatkozni. A környezetvédelemről szóló rendeletünket még a Hgt.31.§ (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg és Hantos Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete „a környezetvédele1mő l" szóló 7/2004.(V.27) 
önkormányzat i rendeletét 2013. január 1-ét követően még  nem  vizsgálta felül. 
 

A  települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról" 
szóló 10/2013.(XII.!6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata indoka a következő: 
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közfeladatok körét. A hivatkozott rendelkezés 5. pontja, 11. pontja és 19. pontja a következő: 
 
„ 13. § (]) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

e/látandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
(...) 
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" 5.  környezet-egészségügy   (köztisztaság,  települési  környezet   tisztaságának   biztosítása,   
rovar-  és rágcsáló irtás) · 

' 
( .) 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
( .) 
19. hulladékgazdálkodás;" 

 
Ennek alapján a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatai közé tartozik a 
települési hulladékkal való gazdálkodás, valamint a  nem  közművel  összegyűjtött  
háztartási  szennyvíz begyűjtésével  kapcsolatos  közszolgáltatási  feladatok  ellátása. 

 
A kötelező feladatellátás biztosításának érdekében a helyi önkormányzatnak a szakágazati 
törvény rendeletalkotási  felhatalmazást  és jogalkotási  kereteket  biztosít. 

 
A települési hulladék vonatkozásában „a hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény - Ht. - 88. § (4) bekezdésében a települési önkormányzat számára a  jogalkotó  az  
alábbi  rendeletalkotási felhatalmazást  adja: 

 
„ 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy 

rendeletben állapítsa meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás e/látásának és igénybevételének szabályait, illetve 

a 35. §- 
ban foglalt  rendelkezések  é111ényesítéséhez  szükséges szabályokat; 
b)  elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 
e) a közterület  tisztán  tartására  vonatkozó  részletes szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) 

pontjának bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási 

és díjfizetési feltételeket. " 
A települési hulladék tekintetében a kötelező minimális tartalmi elemeket a Ht. 35. § 
(!) bekezdése határozza meg, amely az alábbi: 
,, 35. §  (]) A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati  rendeletben  
állapítja meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve 
alvállalkozó végzi; 
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás e/látásának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  szerződés  egyes  tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 
ingatlanhasználó rés::éről történő szüneteltetés eseteit; 
J) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. " 
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Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően el kell végezni a  települési  szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról" szóló 10/2013.(XII.!6.) 
önkormányzati rendeletünket. 

 „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről" szóló 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése  alapján  a 2015. július 1-étől hatályos 
szabályozás értelmében a legkisebb gyűjtőedény-méret 60 literről 80 literre módosul. 
Ennek alapján hatályos rendelet felülvizsgálata mindenképpen szükségszerűvé válik és 
ezen rendelkezésre is figyelemmel kell lenni a felülvizsgálat során. 

 
 
,, A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról " szóló 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az 
alábbiak indokolják: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében, ,,a 

vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény - Vgt. - 45. § (6) bekezdése 

tartalmazza a rendeletalkotási felhatalmazást: 
 

,, 45. §  (6)  Felhatalmazást  kap  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete,  hogy  a  
törvény  44/C. § 
(2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza. " 

 
Ezen felhatalmazások alapján a képviselő-testület köteles rendeletet alkotni, melynek során 
mind a szakágazati,  mind  ped ig a jogalkotás  szabályszerűségére  vonatkozó  
rendelkezéseket  meg kell tartania. 
 
Az idézett jogalkotási felhatalmazások a települési  hulladék  és  a  nem  közm űvel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában meghatározzák azokat a minimál is 
kötelező tartalmi elemeket, amelyeket  a témában  alkotott  rendeletnek,  rendeleteknek  
tartahnaznia kell. 
 
A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz vonatkozásában  hasonló  rendelkezést  
a Vgt. 44/C. § (2) bekezdése tartalmaz: 
 

,, 44/§C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg: 
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési  területnek a határait, 
amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az 
ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; 
e) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
cl) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a:: alkalmazható díj 
legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
J) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályokat; 
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g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító 
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. " 
A fentebb idézett szakágazati törvények mellett a jogalkotás során figyelembe kell 

venni „a jogalkotásról" szóló 2010. évi CXXX. törvény - Jat. - valamint „a 

jogszabályszerkesztésről" szóló 61/2009. (Xll.14.) IRM rendelet előírásait is. 
 
 
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően el kell végezni nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról " szóló 9/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletünket. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a részletes kiegészítést. 
Minket ez pénzügyileg nem érint. Továbbra is, amit szippantunk, azt felvisszük a telepre, ami 
elmegy, a nyárfáknál az elmegy, s az kerül többe, hogy ami leülepszik, azt éves szinten 
Szabadegyházára elszállítsák. Mi mindenért szépen, rendesen fizetünk. 
A lényeg, hogy ez a szolgáltatás minket pénzügyileg nem érint. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Ez a probléma akkor fog megoldódni, ha lesz majd a településen szennyvíz hálózat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az viszont nem mostanában lesz. 
Viszont bejelentkezett egy úr, felmérte a szennyvíztelep kapacitását, és azt mondta, hogy 
annak mi körülbelül 1/3-át használjuk ki. Tehát ide lehetne más településekről hozni a 
szennyvizet, ami nekünk semmiféle környezeti problémát nem okozna. Abból plusz jönne be, 
ha itt több vizet engednének le. Ehhez a két önkormányzatnak együttesen kell úgy döntenie, 
és szerződést kötnie. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Még egy harmadik település becsatlakozna? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem, hanem lenne esetleg egy szolgáltató váltás, és ő más településekről hozná ide a 
szennyvizet, annyit, amennyit a telep elbír, és nekünk ebből jönne be plusz, amit pedig 
visszaforgathatnánk a saját településünk javára. 
Szerencsére meg vannak azok a személyek, akik visszatérően, rendszeresen szippantatnak és 
tudjuk, hogy vannak olyanok, akik megoldják otthon, mert van saját nyárfás szikkasztójuk. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én olvastam olyat, hogy konkrétan kikötötték, hogy évente legalább egy szállítást ki kell, 
hogy fizessenek. 
Ezt lehetne nálunk is szabályozni? 
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Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Pécsen olyan volt, hogy meg volt adva az, hogy éves szinten hány köbmétert kell elszállítatni, 
és ha nem szállították el, akkor talajterhelési díjat kellett fizetni. 
Azt inkább be lehetne vezetni.  
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Azt viszont a befolyt víz mennyiség után szokták fizettetni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a 
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 
terheli.  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 
objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált 
nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 
20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett 
alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 
A talajterhelési díj mérték ét a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vett víz mennyisége és jelenleg 1200 Ft/m3 talajterhelési egységdíj  valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
 
 Azt gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból mindenféleképpen jó lenne, ha minél 
többen vennék igénybe a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítási 
közszolgáltatást. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Erre még majd térjünk vissza, mert ez érdekes téma. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én úgy gondolom, hogy valóban vissza kell térnünk még erre a témára, mert ha történik egy 
szolgáltató váltás is, az nekünk jót hozhat, ami hozza magával a további pluszokat. 
Tehát kell, hogy foglalkozzunk vele. 
A másik polgármester úrral is beszéltünk már róla, hogy szeptember- október környékén be 
kell, hozzuk a témát a képviselő-testület elé. 
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Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Akkor mindenképpen térjünk majd vissza erre a témára. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben. 
 
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 Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról” 
szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról” 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 101/2015. (VII.28.) számú 
határozata 

 
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal  javaslatáról  

 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. július 9-én  érkezett Fejér 
Megyei Kormányhivatal  FEB/02/21-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében tett javaslatát  és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal  
FEB/02/21.1/2015. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében,  az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 
5., 11. és 19. pontjában kötelező önkormányzati közfeladatként meghatározott köztisztaságra, a 
települési környezet tisztaságának biztosítására hulladékgazdálkodásra és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a szakágazati és a 
jogalkotási szabályoknak megfelelően szabályozásra, illetőleg ellátásra kapcsolatos javaslatában 
foglaltakat elfogadva  2015. július 28-án tartott ülésén az alábbi döntést hozta: 
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• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 
7/2004. (V.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát továbbá a   

• Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  10/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletének valamint a  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletének 

 
„a hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - Ht. -,,a vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. 

törvény – Vgt- továbbá a a „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről" szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével történő felülvizsgálatát 
elvégzi és a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő önkormányzati  rendeleteket megalkotja. 
 
 

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye, a felülvizsgált önkormányzati rendeletek tervezetét  a Képviselő-testület elé terjessze. 
 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
 

10. napirend 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási hivatal ügysegédeinek térítésmentes 
elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
( A képviselő-testület tagjai határozati javaslatot a melléklettel együtt áttanulmányozás 

végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Fischer József polgármester: 
 
Ez a napirendi pont arról szól, hogy kijár ide hozzánk egy ügysegéd Sárbogárdról, és meg kell 
kötnünk a Kormányhivatallal egy megállapodást, hogy mi biztosítunk az ügysegédnek helyet, 
papírt, stb., és mindezt térítésmentesen. 
Én javaslom, hogy fogadjuk el, mert jó, hogy kijön, és intézi a rá vonatkozó ügyeket. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan mondják el 
hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket! 
 
Hozzászólások: 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Tehát kap egy irodát itt helyben? 
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Fischer József polgármester: 
 
Itt ide szokott beülni az irodába az asztalhoz heti egy órában. Összegyűjti a papírokat, amiért 
a lakosoknak Sárbogárdra kellene menni. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Használják is a lakosok ezt a szolgáltatást? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Én nem is hallottam még róla. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 

2013. január 1-től a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet alapján a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási 
feladatok ellátásának biztosítására a települési önkormányzatok meghatározott körű vagyona 
és vagyoni értékű joga a kormányhivatal ingyenes használatába került. Ennek megfelelően  a 
járási ideiglenes ügysegédek államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges ingatlanrész 
és ingó vagyon ingyenes használatba adásáról, illetve vételéről szükséges megállapodást  
kötni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak és Önkormányzatunknak. 

 
Településünkön minden hétfőn délelőtt 8.00 óra és 9.00 óra között tartózkodik a járási 
ügysegés, aki a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében segíti polgárainkat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Pontosan. Ők ezért jönnek. 
 
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 „Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási 
Hivatal ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadásáról” 
szóló határozati javaslatot fogadja el.  
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Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek 
térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadásáról” 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 102/2015. (VII.28.) számú 
határozata 

 
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek 

térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 
ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása” című 
napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér Megyei Kormányhivatal 
Sárbogárdi Járási Hivatal  ideiglenes ügysegédei államigazgatási feladatainak ellátását 
biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész és ingó vagyon kormányhivatal 
általi ingyenes használatba vétele, továbbá az ingatlanrész üzemeltetési költségeinek 
Kormányhivatal által Önkormányzat részére történő megtérítése tárgyú Fejér Megyei 
Kormányhivatallal ( 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő megállapodás- 
tervezetet, mely jelen határozat 1. melléklete megtárgyalta és azt  változtatás nélkül 
elfogadja, jóváhagyja. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Kormányhivatallal ( 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő 
Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos 
megállapodást aláírja az ügyben a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2015. július 31. 

 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására. 

 
 

11. napirend 
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Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5/B. szám alatti 
lakás bérbeadásáról 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
( A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot a melléklettel együtt 

áttanulmányozás végett elektronikus úton megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Horváth Ildikó kérelmet nyújtott be hozzánk. Ő Mezőfalván lesz a Petőfi Általános Iskolában 
főállásban tanár, de nálunk is jelen lesz, mint óraadó tanár. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, 
hogy szeretne egy szolgálati lakást bérbe venni. 
Nem titok, hogy a szolgálati ikerlakások közül jelenleg az egyik, de a hétvégre a másik is 
kiürül, mivel a vezető óvónőnk Horváthné Varjas Krisztina beköltözik Székesfehérvárra. 
Tehát az iker szolgálati lakás üresen fog állni. Én nem szeretném, hogy sokáig így maradjon, 
hiszen az nem jó egy lakásnak sem, ha pedig ezzel megkönnyítjük a tanárnő itt tartózkodását, 
akkor az eddigi feltételekkel neki is bérbe adhatjuk a lakást. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
Hozzászólások: 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Az ikerlakás melyik felét fogja megkapni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezt a Hivatal felőli részt, ez van jobb állapotban. Ebben laktak Horváthné Varjas Krisztináék.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 
Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról” szóló határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. 
alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
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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 103/2015. (VII.28.) számú 
határozata 

 
 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5.  alatti lakás és 

a hozzátartozó garázs bérbeadásáról  
 

 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki 
út 5. szám alatti lakás bérbeadásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést 
hozta: 

I. 
 
 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel 2015. 
augusztus 16-tól  határozott időre,  2016. augusztus 15-ig   bérbe adja a 2434  Hantos, 
Nagylóki út 5.. szám alatti 69 m2 alapterületű összkomfortos bérlakást  Horváth Ildikó, 
Éva 9700 Szombathely, Fő tér 27. III. emelet  29. szám alatti lakos,   (a továbbiakban: 
bérlő) részére  
 
1.) A polgármester (a továbbiakban: bérbeadó) a lakást a komfortfokozatának 

megfelelő lakásberendezésekkel együtt, 2015. augusztus 16-án rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban adja át a bérlő részére. 

 
2.) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.  
 
3.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek 

karbantartásával, felújításával, illetőleg pótlásával és cseréjével kapcsolatos 
költségek a bérlőt terhelik.  

 
4.) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban 

lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak 
időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.   

 
5.) A képviselő-testület a lakás bérleti díját 170,- Ft/m2/hó, azaz 11.730,- Ft/hó összegben 

határozza meg, melyet minden hó 15. napjáig egy összegben kell megfizetni.  
 
6.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek érdekében 

köteles a mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére átíratni.  
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7.) A bérlő a lakásba a Lt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken kívül más 
személyt csak a bérlőtársak és a képviselő-testület írásbeli hozzájárulásával fogadhat 
be.  

 
8.) A bérlő a lakást nem adhatja albérletbe.  
 

9.) A bérlő a lakást előzetesen jóváhagyott megállapodás szerint átalakíthatja, 
korszerűsítheti, felmerült költségeit a bérleti díjba beszámíthatja. A megállapodás 
jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.  

 
10.) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor másik lakás bérbeadására, illetőleg 

pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.  
 

11.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a lakást tisztán, kifestett, 
kiürített, rendeltetésszerű használatra kész állapotban a bérbeadónak visszaadni.  

 
12.) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem hagyja el a lakást 

jogcím nélkül használónak minősül, és lakáshasználati díjat köteles fizetni a lakás 
tulajdonos önkormányzat részére. A lakáshasználati díj mértéke a lakásra 
megállapított lakbérrel azonos összegű. A jogcím nélküli lakáshasználó a használat 
kezdetétől számított két hónap elteltétől emelt lakáshasználati díjat köteles fizetni, 
melynek mértéke 2 havonta a mindenkori lakbér egyszeres összegével emelkedik. Az 
emelt lakáshasználati díj mértéknek felső határa a mindenkori lakbér négyszerese. 

 
II. 

 
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki 

út 5.  szám alatti lakás bérleti szerződés tervezetét, mely jelen határozat 1. 
melléklete – változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki 

út 5. szám alatti lakáshoz tartozó garázs helyiségbérletéről szóló szerződés 
tervezetét, mely jelen határozat 2. melléklete változtatás nélkül elfogadja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatában meghatározott 
feltételekkel  a jóváhagyott lakásbérleti és helyiségbérleti szerződéseket  a bérlővel 
aláírja. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 12.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
 

12. napirend 
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Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 
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 

megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Fischer József polgármester: 
 
Átadom a szót a jegyző asszonynak ismertese velünk miről is van szó. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. §-ára figyelemmel 
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 
A Jat. 22. §-a a következőképpen rendelkezik: 
"(1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a 
miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás 

megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 
a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 
vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére,  illetve 
megfelelő módosítására kerüljön sor. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az 

önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik." 
 
A törvényi előírás teljesítése érdekében  áttekintettük  a  helyi  joganyagot  és  jelen 
előterjesztéssel javaslatot teszünk az elavult, szükségtelenné vált vagy normatív tartalom 
nélküli,  tartalmilag kiüresedett  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül helyezésére. 
A  dereguláció   szempontjából   kétféle  rendelettípust   különböztethetünk   meg.  A  
formailag hatályos,  ám már nem hatályoszló,  az alapjogszabályba beépült módosító 
rendeleteket,  ahol a hatályon   kívül  helyezés  nem  jár   érdemi  jogkövetkezménnyel,   
jogalkalmazási   hatása  -  a szabálytömeg csökkentésén túl - nincs, a jogalanyok jogait  
és kötelezettségeit nem érinti. 
Emellett a dereguláció kiterjed azon alaprendeletekre is, amelyek érdemi szabályozást 
tartalmaznak, azonban fenntartásuk szükségtelenné vált, mert vagy magasabb szintű 
jogszabály vonta magához az adott szabályozási tárgykört, vagy, mert a rendeletben 
foglalt rendelkezések már végrehajtottá váltak. 
Ez utóbbi csoportba tartozó hatályon kívül helyezendő,  alaprendelet az alábbi: 
A körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról 
szóló 4/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet. 
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A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.)  237. 
§-ában foglaltak alapján az önkormányzat képviselő-testülete a törvény keretei között 
rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és 
kegyeleti támogatásokat. Továbbá a hivatkozott rendelet 234. §. /3/-/4/ bekezdései alapján 
illetménykiegészítést állapíthat meg. 

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

A Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – jegyző – 
a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati Hivatalt alakított 
Nagylók Község Önkormányzatával.  
A Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal állományára vonatkozóan az egységes 
kezelhetőség érdekében  Hantos Községi Önkormányzat és Nagylók Községi Önkormányzat 
között 2013. január 1-től hatályos a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
fenntartására vonatkozó megállapodás 16.4. és 17. pontja alapján Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes támogató véleményezését követően Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a   Nagylóki  Közös Önkormányzati 
Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról sló 5/2015. (IV.29.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Éppen ezért  a rendelet megalkotását követően szükséges   a Körjegyzőségnél foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról szóló 4/2010. (II.25.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése, hiszen az elavulttá, szükségtelenné vált. 

 
Fenti rendelkezések hatályon kívül helyezése illetve módosítása  érdekében kérem 
szíveskedjenek az előterjesztést és a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyző asszony. 
 
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 önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló önkormányzati 
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 
 
 
 

Hantos    Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

8/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete 
 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására. 
 
 
 

13. napirend 
 

      Bejelentések 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 
13.1.  Polgármester  igénybevett szabadsága utólagos jóváhagyása 
 

( A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és  határozati javaslatot  áttanulmányozás 

végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
A bejelentéseken belül két témáról kell beszélnünk. 
Az egyik a Polgármester utólagos szabadságolása. 
Átadom a szót a jegyző asszonynak. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/ C § (1) bekezdése  
szerint  a  főállású  polgármestert   25   munkanap   alap,   14 munkanap 
pótszabadság,   illeti meg.  
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Fischer József polgármester úr 2015. január 1-től főállású polgármester , így őt  
2015.  évre  39 nap szabadság  illeti meg. 
Fischer József polgármester úr elkészítette a 2015. évi szabadságolási 
ütemtervét , melyet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2015. 
február 23-án  
tartott ülésén 9/2015. (II.23.) számú határozatával elfogadott. 
A Képviselő-testület által jóváhagyott szabadságolási ütemterv alapján Fischer 

József polgármester 

•  2015. április7-től- 10-ig   4  nap 

• 2015. május 4.   1  nap 

• 2015. június 22-től-30-ig 7 nap 

• 2015. július 2-től-6-ig 3  nap 

összesen 15 nap szabadság igénybevételét ütemezte.  
 
A polgármester az ütemezésben foglaltaktól eltérve 2015. március 13-án 1 
napot, 2015. április 07-től- április 10-ig 4 napot, , június 25-től- július 1-ig 4 
napot, összesen 9 napot  vett igénybe. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyzőasszony. 
A szavazás előtt érintettségemet szeretném jelezni, mivel a saját szabadságolásomról van szó. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
A szavazás előtt én is szeretném jelezni érintettségemet, mivel férjem szabadságolásáról van 
szó. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Javaslom, hogy Fischer József polgármestert a képviselő-testület személyes érintettség miatt 
„a polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” 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. 
 

 

Bódi Zoltán alpolgármester: 
 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület  „A polgármester szabadságának 

utólagos engedélyezéséről” című ügyben Fischer József polgármestert a szavazásból 
személyes érintettség miatt ne zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” című ügyben Fischer 
József polgármester személyes érintettsége ügyében a jelenlévő négy települési képviselő  
szavazásával 
három igen szavazattal ,  
egy tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

104/2015. (VII.28.) számú határozata 
 

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

 
 „A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” című ügyben  Fischer József 
polgármestert személyes érintettsége miatt  a szavazásból nem zárja ki. 
 
 
 
Bódi Zoltán alpolgármester: 
 
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a képviselő-testület személyes 
érintettség miatt „A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” 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. 
 

 

Bódi Zoltán alpolgármester: 
 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület  „A polgármester szabadságának 

utólagos engedélyezéséről” című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a 
szavazásból személyes érintettség miatt ne zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 „A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” című ügyben Fischerné 
Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettsége ügyében a jelenlévő négy települési 
képviselő  szavazásával 
három igen szavazattal ,  
egy tartózkodással 
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és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

105/2015. (VII.28.) számú határozata 
 

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

 
a „A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről” című ügyben  Fischerné 
Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettsége miatt  a szavazásból nem zárja ki. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
Visszaadom a szót a polgármester úrnak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „A polgármester szabadságának utólagos 

engedélyezéséről” szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki „A polgármester szabadságának utólagos 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 106/2015. (VII.28.) számú 
határozata 
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A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről. 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “ A polgármester 
szabadságának utólagos engedélyezése” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fischer József  
polgármester    részére  
 
• 2015. március 13tól- 2015. március  13-ig 1 munkanapra  
• 2015. április 07-től- 2015. április 10-ig 4 munkanapra, 
• 2015. június 25-től- 2015. július 1-ig 4 munkanapra  
 
 összesen 9  munkanapra a  2015.  évi  szabadsága igénybevételét utólag  

engedélyezi. 

 
Utasítja az alpolgármestert, hogy az ügyben a szükséges intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester 
Határidő: 2015. július 31. 

 
13.2. Döntés a Hantos  település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
lebonyolítására adandó megbízásról szóló 83/2015. (VI.04..) számú határozata, 
vagyonértékelése lebonyolítására adott megbízás visszavonásáról  
 
( A Fejérvíz Zrt megkereső levele és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi) 
 
Gálné Papp Erika jegyző :  
 
A képviselő-testület 2015, június 04-én  tartott ülésén a 83/2015. (VI.04,) számú 
határozatával a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény ( Vgt.) 78.§ (1) 
bekezdése alapján,  a tulajdonában lévő Nagylók település vízellátó rendszerének 
vagyonértékelése lebonyolítására a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak adott megbízást. Az akkor hatályos Vgt. 78.§(1) 
bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégzésének határideje: 2015. december 31. volt. 
 
A  víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXIX. 31.§ 33. pontjával módosított a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 78.§ (1) bekezdése  alapján a vagyonértékelés elvégzésének határideje: 2019. 
december 31.-re módosult.  
 
A Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságtól az  elmúlt héten érkezett és a képviselő-testületnek kiküldött levélből 
olvasható, hogy  Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a vagyonértékelésre kapott megbízás alapján az ajánlatkérést lefolytatta, de 
az eljárást a vagyonértékelés elvégzésére vonatkozó határidő módosulás miatt felfüggesztette. 
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Ahogy a levelükből olvasható arra várják a választ 2015. szeptember 10-ig, hogy a módosult 
határidő tükrében végezzék-e tovább a vagyonértékelés lebonyolítását. 
 
Ezzel kapcsolatban képviselő-testületi döntést szükséges hozni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyző asszony. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének 
vagyonértékelése lebonyolítására adandó megbízásról szóló 83/2015. (VI.04.) számú 
határozata, vagyonértékelése lebonyolítására adott megbízás visszavonásáról” szóló 
határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a „Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
lebonyolítására adandó megbízásról szóló 83/2015. (VI.04.) számú határozata, 
vagyonértékelése lebonyolítására adott megbízás 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 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (VII.28.) számú 
határozata 

 
Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése lebonyolítására 

adandó megbízásról szóló 83/2015. (VI.04.) számú határozata, vagyonértékelése 
lebonyolítására adott megbízás visszavonásáról  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „ Döntés a Hantos település vízellátó rendszerének vagyonértékelése 
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lebonyolítására adandó megbízásról szóló  83/2015.(VI.04.)  számú határozata, 

 


