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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én
(szerdán) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő
Fischerné Koncz Katalin
Koncz Ferenc települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Kertész Mihály települési képviselő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen
van. Kertész Mihály települési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt
venni.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Koncz Ferenc 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
108/2015.(VIII.12.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 16.00
órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítő személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
augusztus 12-én 16.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Koncz Ferenc települési képviselőt válassza
meg.
Fischer József polgármester:
Az elektronikus úton kiküldött anyagnak megfelelően három napirendi pontot szeretnék
megtárgyalni.
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
109/2015.(VIII.12.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 12.-én 16.00
órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
augusztus 12-én 16.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait
a polgármester javaslata szerint jóváhagyja és az ülés napirendi pontjait ennek
megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Rovásírásos településtábla elhelyezésének engedélyezése
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Augusztus 20-i tűzijáték céljára átcsoportosítás
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására benyújtandó pályázattól
Előadó: Fischer József polgármester
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Határidő: Azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Rovásírásos településtábla elhelyezésnek engedélyezése
Előadó: Fischer József polgármester
(A képviselő-testület tagjai az előterjesztéseket, a kérelmet, a határozati javaslatot, a
tájékoztató levelet áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Fischer József polgármester:
Ennél a napirendi pontnál egy picit vissza kell tekintetnünk a múltba, ugyanis 2011-ben volt
már egyszer egy ilyen tábla avatásunk a Nagylóki út elején és végén.
Mivel a Nagylóki út a KPM fennhatósága alá tartozik, a Jobbik Hantosi Szervezetének a
akkor a KPM a tábla kihelyezését engedélyezte, tehát nekünk erre külön engedélyt nem
kellett adni.
A Jobbik Hantosi Szervezete akkor négy táblát rendelt meg, és már akkor szerették volna az
összes beérkező úton azokat elhelyezni, de ebből csak kettő került kihelyezésre.
Most viszont, a másik megmaradt két táblát augusztus 20-án szeretnék kihelyezni egy kisebb
ünnepség keretében az Ady utca, illetve az Hunyadi utca sarkánál.
E táblák kihelyezéséhez azonban szükség van „Hantos” feliratú táblákra is, és mivel az
Önkormányzat területéről beszélünk a képviselő-testület hozzájárulása is szükséges.
Jegyző asszonynak igaza volt abban, ha a JOBBIK Magyarországért Mozgalom egy kicsit
előbb jelezte volna e szándékukat, akkor nem kellett volna ilyen rendkívüli ülést
összehívnunk.
Ez az időpont, vagyis az augusztus 20-a a múlt héten derült ki, és még azóta is változott az
időpont, mert először délután szerették volna, de most már délelőtt 10.00 órakor, egy szerény
ünnepség keretében szeretnék az egyik táblánál mindkettőt ünnepélyesen átadni.
A részünkről is jó lesz, ha ezek a táblák kikerülnek, mivel ahol nincs kitéve a lakott területet
jelző tábla, ott addig az a sebességhatár él, amelyet az előtte lévő tábla engedélyez, tehát
hatvannak is közlekedhetnének az emberek. Eddig természetesen nem volt arra példa, hogy
valakit ott azért bűntettek volna meg, mert ott száguldozott.
Kérem tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket?
Hozzászólások:
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Gálné Papp Erika jegyző:
Elnézést polgármester úr, de nem az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
belterületi utakra szeretné a településjelző táblákat kihelyezni? A 60 km/ óra
sebességkorlátozás ugyanis a 6228-as úton érvényes és ezt a belterületi utakra kihelyezett
településjelző tábla sem fogja felülírni.
Amennyiben a 6228-as útra szeretné a táblákat kihelyezni, ahhoz nem a képviselő-testület
döntése, hanem a Fejér Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság engedélyére van
szükség. A 6228. út nem belterületi út a Fejér Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú
Társaság kezelésében és azon az úton ki van helyezve zöld színű ” Hantos” jelzőtábla.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja szerint az önkormányzatok kötelező feladata többek között „a helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása”.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a helyi
közút fenntartója és kezelője a helyi önkormányzat.
Ugyanezen törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 5. alpontja rendelkezik arról, hogy „az
utak forgalomszabályozásának és a közúti jelzések elhelyezésének műszaki és eljárási
szabályait,” a miniszter rendeletben szabályozza.
E rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének
követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, ahol az 1. § (2) bekezdés b) pont
értelmében a rendelet hatálya kiterjed a felsorolt utak kezelőire.
Az említett jogszabályok alapján a belterületen, önkormányzati tulajdonban és kezelésben
lévő utakon a közlekedési táblák kihelyezéséről az út tulajdonos és kezelő Önkormányzat
dönt.
Fischer József polgármester:
De igen, belterületi útra fognak kerülni a táblák. Való igaz, hogy a 6228-as út az, amelyen
hatvannal lehet menni, de ha bekanyarodnak, ott továbbra is mehetnek annyival. Erre utaltan
az előbb.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ha bekanyarodnak, az már lakott terület és így ezeken az utakon a lakott területre vonatkozó
közlekedési szabályokat betartva lehet szabályosan közlekedni.
Fischer József polgármester:
Lakott terület, de nem jelzi tábla.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy már említettem a 6228. számú utón mind a kettő irányban ki van helyezve zöld színű
” Hantos” jelzőtábla
Fischer József polgármester:
Ki van rakva, de a 6228-as útra.
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Bele mehetnénk ebbe, és vitázhatnánk róla, de nem ez a lényeg, nem ezért lesznek kihelyezve
a táblák.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Helyileg pontosan hová lesznek kihelyezve a táblák?
A Hunyadi utca esetében az Omniánál tervezi a tábla elhelyezését?
Fischer József polgármester:
Igen ott. Azt majd egyébként még meg kell nézni, hogy hol helyezhető el pontosan.
A KPM –el egyeztettem, és nem lóghat ki a tábla a 6228.-as útra, tehát még az út padkának a
szélétől kell még egy kicsit beljebb tenni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az a „még egy kicsi” az mekkora távolság?
Fischer József polgármester:
A padkától, ha már 20 cm-rel beljebb van, az teljesen jó. Viszont a helyi viszonyokat is
figyelembe kell venni, például, hogy ha lehúzódik két busz az út szélére, akkor elférnek-e, stb.
Tehát olyan helyre kell kerülnie a tábláknak, ahol senkit nem zavarnak.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A másik oldalon nem jó?
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Nem, mert ott van a STOP tábla.
Fischer József polgármester:
Így van, hiszen ha fordulunk, jobbra nem ütközhetünk olyan táblába, amelynek nem látjuk a
hátát.
A hosszú füves résznél viszont van hely. Helyet viszont fogunk kihagyni, mivel nem titok,
hogy egy zöld buszmegállót szeretnénk az idén oda is elhelyezni. Így oda mellé lesz
elhelyezve a tábla, a 6228-as úttól maximum 15 méterre. Ezeket a KPM -től megkérdeztem,
ők mondták el a távolságokat, hogy mit hova lehet elhelyezni.
Ehhez pedig engedélyt sem kellett kérni.
Én, amit erről a témáról szerettem volna elmondani, elmondtam.
Nekünk most kettő határozatot kell meghoznunk.
Az egyik arról szól, hogy a Hantos táblákat helyezzünk el, a másik pedig a rovásírásos táblák
elhelyezésének engedélyezéséről.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
A program az, hogy lesz pontosan? Ők kiteszik majd? Mikor jött a kérés?

6

Fischer József polgármester:
Én annyit tudok, ami e-mailben jött és ki is lett küldve. A többiről szóban tájékoztattak.
Gálné Papp Erika jegyző:
A polgármester úr tegnap délelőtt 10 óra körül telefonon jelezte, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei és Hantosi Alapszervezete eln9ke, Árgyelán János
e-mailen a magán e-mail címére küldött levélben kérte, hogy a Hunyadi utca és az Ady utca
6228. számú út felőli részére rovásírásos településtábla kihelyezését engedélyezze a
képviselő-testület, mely táblákat 2015. augusztus 20-án már át is szeretnének átadni, így a
döntés meghozatala sürgős,
A tegnapi nap telefonon és írásban is tájékoztattam a Polgármester urat a táblák
kihelyezésével illetve a tűzijátékkal kapcsolatos jogi tudnivalókról, mely írásos anyagot a
képviselő-testület tagjai is megkaptak.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei illetve Hantosi Alapszervezte elnöke,
Árgyelán János rovásírásos településtáblák kihelyezésére vonatkozó kérelme a mai napon
érkezett meg a polgármester úr e-mail címéről.
Fischer József polgármester:
Így van. Az e-mailben is csak annyi van, hogy augusztus 20-án egy rövid ünnepség keretében
szeretnék átadni. Nekem 10 órát mondott, mert 15 órakor már más programja van.
Először délután szerették volna, ami után mi is szeretnénk majd egy kis produkciót.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
De ezt a falu még nem is tudja.
Fischer József polgármester:
Mert még nincs kitéve plakát, de majd lesz.
Egy minimális kis ünnepség lesz.
Akkoriban meg volt a félelem, hogy olyan beszédek hangzanak el, amelyek bántóak lehetnek,
de ez nem történt meg. Ezen az átadáson, ha jól tudom, Koncz Ferenc képviselő társunk részt
is vett.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Igen. A Jobbik Magyarországért Európai Parlamenti képviselője mondott beszédet.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Először is a „Hantos” feliratú táblák elhelyezéséről kell döntenünk.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a közlekedési, településjelző táblák
kihelyezéséről” című határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Döntés a Közlekedési, településjelző táblák kihelyezéséről” 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 110/2015. (VIII.12.) számú
határozata
Döntés a közlekedési, településjelző táblák kihelyezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „közlekedési, településjelző táblák kihelyezése” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva,
mint a 2434 Hantos Ady utca és a 2434 Hantos, Hunyadi utca tulajdonosa és kezelője
figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 46. § (1) bekezdésének a)
pontjára illetve a 48. § (3) bekezdés b) pontjára, továbbá a közúti jelzőtáblák
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004.
(VI. 4.) GKM rendelet előírásaira a településre érkezők jobb tájékoztatása érdekében
6228. számú út Ady utcai és a 6228. számú út Hunyadi utcai leágazásánál,
Hantos Községi önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő Ady utca illetve
Hunyadi utca 6228. számú út felőli bejáróinál egy-egy HANTOS településjelző tábla
kihelyezésé határozza el.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-tábla a település jelzőtáblák beszerzésének
költségeinek fedezetére 41.148.- Ft-ot azaz negyven-egyezeregyszáznegyvennyolc az
Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére jóváhagyja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a településjelző táblák kihelyezése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Fischer József polgármester.

Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Most pedig a rovásírásos táblák elhelyezéséről kell döntenünk.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Rovásírásos településtábla elhelyezésnek
engedélyezéséről” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki „a Rovásírásos településtábla elhelyezésnek 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 111/2015. (VIII.12.) számú
határozata
Rovásírásos településtábla elhelyezésnek engedélyezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Rovásírásos településtábla elhelyezésének engedélyezése” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Fejér Megyei és Hantosi Szervezete elnökének, Árgyelán Jánosnak
kérelmére
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva,
mint a 2434 Hantos Ady utca és a 2434 Hantos, Hunyadi utca tulajdonosa és kezelője
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azzal, hogy a települést jelző rovásírásos helységnév táblák beszerzési és kihelyezési
költségeit a kérelmező viseli hozzájárul, ahhoz, hogy 6228. számú út Ady utcai és a 6228. számú út Hunyadi utcai
leágazásánál,
a település nevét jelző tábla alá az Ady utca és Hunyadi utca belterületi szakaszán 11 db települést jelző rovásírásos helységnév táblát helyezzenek ki.
2. települést jelző rovásírásos helységnév táblát Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
hozzájáruló nyilatkozatot megküldje a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér
Megyei és Hantosi Szervezete részére.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. augusztus 20.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
2. napirend
Augusztus 20-i tűzijáték céljára átcsoportosítás
Előadó: Fischer József polgármester
(A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot, a tájékoztató levelet,
árajánlatot áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fischer József polgármester:
Ez a napirendi pont az augusztus 20-i ünnepség céljára történő átcsoportosításról szól.
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy két évvel ezelőtt volt egy minimális kis tűzijáték. Az akkori
képviselő-testület nem tárgyalta, de tudott róla
minden képviselő, abba mindenki
beleegyezett.
Az a helyzet, hogy az emberek a nagyobb ünnepek méltó megünneplésére nyitottak,
érdeklődnek. A tavalyi évben az Itthon vagy Magyarország program keretében került sor
tűzijátékra, és oda is közel 150 ember eljött.
Azt hiszem, hogy az idén is, ha az időjárás nem szól közbe, akkor egy jó kis műsor lesz.
Nem titok, hogy az idei évre tervezett keretünk, a Jurta napokra és egyéb programokra,
elfogyott, sőt szerintem egy kis túllépés is lesz, a számolások még folynak. Még az Artisjus
felé is ki kell fizetni a jogdíjakat. Tehát az augusztus 20-i tűzijátékra már nincs keret, így ha
szeretnénk egy ilyet, akkor el kell végeznünk egy átcsoportosítást a tartalék terhére.
Kiküldésre került kettő darab lehetőség. Itt a hivatalban mi összehasonlítottuk, hogy mire
lehetne beruházni és mennyiért.
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A Leskovics Pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég, az, akik ebben profik.
Magyarországon ők a legnagyobbak. Kettő darab tűzijátékot néztünk ki. A honlapon meg is
lehet nézni, hogy ezek hogyan festenek, a 2,5-3 perces produkció mit takar. A nagyobb
csomag, vagyis a 45.100,- Ft-os csomag, házhozszállítással együtt értendő. Ez egy 3,5 perces
látványos produkció.
Mindig el szoktam mondani, hogy az ilyeneket nem azért javaslom, mert jól állunk anyagilag,
de ennyit egy önkormányzat megengedhet magának, amely méltó zárása annak a programnak,
amit a Művelődési Ház tervez. A programokban szerepel majd a kenyérsütés a kemencében, a
délelőtti program a tábla avatás lenne.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:
A programokat a Művelődési Ház vagy az Önkormányzat szervezi?
Fischer József polgármester:
Nem titok, hogy a programok szervezését én most Koncz Máriára bíztam.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Van még a könyvtárnak pénze?
Fischer József polgármester:
Nem, ezek szinte nem is kerülnek pénzbe, illetve önkéntes felajánlás alapján lesz produkció.
Ilyen lesz az a két gitáros fiatalember, akikkel már találkoztunk a Vörösmarty Színházban. A
Nagyvenyimi táncosokat próbáltuk elcsábítani már többször is, és idén úgy néz ki, hogy
Suplicz Péterrel való kapcsolatunk által ők fognak eljönni hozzánk és egy kis produkciót
fognak nyújtani.
Én azt hiszem, hogy ezzel a kis tűzijátékkal pedig egy kis koronát tennénk a programok
végére.
Ehhez szeretném kérni az átcsoportosítást.
Gálné Papp Erika jegyző:
A képviselő-testület sem a tavalyi, sem az azt megelőző évben képviselő-testületi ülésen nem
tárgyalt tűzijáték megrendezésével kapcsolatos napirendet, azzal kapcsolatban döntést nem
hozott.
Szeretném röviden ismertetni a Képviselő-testület tagjaival a polgármester úrnak írásban is és
szóban már megadott, a tűzijáték tartásával kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
A tűzijáték tartására vonatkozó részletes szabályokat a polgári célú pirotechnikai
tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza.
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A rendelet öt osztályba sorolja hatóanyag-tartalom alapján a pirotechnikai eszközöket.
A tűzijáték, azaz pirotechnikai termék felhasználása – az I. II. kategóriába tartozó és 20 kg
alatti, magánterületen történő felhasználás kivételével – csak megfelelő engedély birtokában
végezhető tevékenység. Az engedélyező hatóság Fejér Megye közigazgatási területén a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban Rendőrség), a tűzvédelmi szakhatóság a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Katasztrófavédelem).
20 kg alatti I. és II. kategóriába tartozó pirotechnikai eszközökkel végzett tűzijáték tartását a
pirotechnikusnak legkésőbb 8 nappal a felhasználás ( a rendezvény) előtt be kell jelenteni a
Megyei Rendőrkapitányságra.
Pirotechnikusra akkor van szükség, ha:
•

•
•

a tűzijáték helye pl. közterület, szórakozásra v. szabadidő eltöltésére szolgáló hely,
sportlétesítmény stb. (Kivéve december 28.-31. közötti időszakot és szilveszter éjjelét,
amikor a korlátozások nem érvényesek!).
a tűzijáték helye köz- vagy egyházi intézmény, sportpálya, védett természeti terület, C
tűzveszélyes hely, vagy rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános hely.
a szabadon birtokolható mennyiségtől többet, vagy más osztályú, pl. 3. vagy 4. osztályú
terméket szeretnének használni.
Mindenről egyeztettem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is, akik
megerősítették az előbb ismertetetteket.
Ahogy a polgármester úrnak írásban, telefonon és a mai nap személyesen is jeleztem a 2015.
augusztus 20-ra tervezett tűzijáték szabályszerűen ha az 20 kg alatti és I. vagy II.
kategóriájú pirotechnikai eszköz felhasználásával történik, pirotechnikus alkalmazásával, a
rendezvény időpontja előtt legkésőbb 8 nappal korábban a Fejér Megyei
Rendőrkapitányságnak történő bejelentés után – tartható megPénzügyi szempontból pedig a tervezett tűzijáték pénzügyi fedezetének biztosítására, a
kötelezettségvállalás előtt - amennyiben arra a jóváhagyott költségvetésben nincs tervezett
összeg- képviselő-testületi döntés szükséges.
A tűzijáték szabályszerűségét a Rendőrség és a Katasztrófavédelem ellenőrizheti.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
Nagyon egyszerűen meg tudjuk oldani ezt a problémát. Szerencsések vagyunk, hogy a
parkunk mellett vannak lakóházak kertjei, amelyek magánterületnek minősülnek. A
lakosokkal felvettem a kapcsolatot a magánterületen való elműködtetés érdekében. Ebbe
pedig senki sem fog tudni belekötni, és így nem kell külön 30.000-50.000,-Ft-ot elkölteni
pirotechnikusra.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Elnézést, de ahogy mondtam magánterületen is csak magánrendezvény esetén 20 kg alatti és
I. vagy II. kategóriájú pirotechnikai eszköz felhasználásával tartott tűzijáték esetén nem
kötelező a pirotechnikus alkalmazása.
Fischer József polgármester:
Nincs ezzel semmi probléma, onnan ezekről a területekről fogjuk elműködtetni ezeket az
eszközöket.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ez nem egyindításos lesz?
Fischer József polgármester:
Ezt úgy kell elképzelni, mint azokat a telepeket, amelyeket szilveszterkor lövünk fel.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor szeretném ajánlani a „Tűzijáték futár”t, ahol összeszerelik a tűzijátékot. Mi már
többször rendeltünk tőlük.
Ahogy a jegyző asszony is elmondta nem kellett hozzá engedély, mert magánrendezvény volt.
Egy kilogramm töltetig lehetett rendelni személyenként. Mi ketten mentünk, két kilogramm
töltetig vásároltunk. A telepet összeszerelték, egy kész dobot volt az egész, egy gyutacsot
kellet meggyújtani, és onnantól kezdve az egész technika lement, és nem kellett egyenként
elindítgatni. Volt egy vészindítás is, ha az egyik esetleg befullad, elromlik, vagy megáll a
folyamat, akkor egy segédvonallal lehet folytatni.
Fischer József polgármester:
Itt most öt telepről van szó.
Kik ők?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Többet a www.tuzijatekfutar.hu, oldalon lehet róluk megtudni.
Róluk azt lehet tudni, hogy megszerelik készre az egész telepet, viszont úgy kell elmenni
hozzájuk, főleg így augusztus 20-a előtt, mert nem fogják tudni kiszállítani. Talán a
megyehatárig el tudják hozni.
Viszont amit a jegyző asszony is mondott, vagyis a pirotechnikus jelenléte az, amibe bele
köthetnek, főleg ha valami baj van
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Fischer József polgármester:
Akkor igen.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném ismét jelezni, hogy Önkormányzat által megvásárolt tűzijáték esetén, az
Önkormányzat által meghirdetett programként nem beszélhetünk magánrendezvényen
megrendezett tűzijáték tartásáról, még akkor sem, ha magánterületről lövik fel a tűzijátékokat.
Ezért a pirotechnikus alkalmazása kötelező.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Itt most az a kérdés, hogy ha valami baj van ki vállalja a felelősséget?
Az az ember, akinek a kertjéből elindításra kerül a tűzijáték, vagy az Önkormányzat.
Az Önkormányzat azonban hogyan vállalja a felelősséget, ha maga a tűzijáték más kertjéből
került elindításra.
Fischer József polgármester:
Én vállalom a felelősséget ennek a lebonyolításáért.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy nyár van, több hete 40 fokos meleg van. Abban az
esetben, ha valamire rárobban, vagy nem megy fel megfelelő magasságba és bemegy a
fenyőfák közé, az úgy fog égni, mint a zsír.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Igen, így van.
Jól van emberek, akkor ne csináljunk tűzijátékot. Én csak jót akartam.
Gálné Papp Erika jegyző:
Nem erről van szó. A tűzijáték megrendezése esetén betartandó szabályokról beszéltünk és
arról, hogy Önkormányzat által szervezett programról, tűzijáték tartásáról lévén szó,
pirotechnikust is alkalmazni szükséges.
Fischer József polgármester:
De ő is csak ugyanazt fogja csinálni, vagyis csak meggyújtja a kis zsinórt.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
De ő legalább vállalja a felelősséget.
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Fischer József polgármester:
Akkor is leéghet valami, ha a pirotechnikus gyújtja meg.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Legfeljebb azt mondja, hogy a tűcsapra legyen felszerelve a slag, és egyből lehet indítani a
slagot.
Fischer József polgármester:
A vízcsap nekünk is ugyanúgy a rendelkezésünkre áll.
Koncz Ferenc települési képviselő:
De az akkor onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy ne legyen baj.
A pirotechnikusok jobbára úgy csinálják, hogy utánfutóra fel van szerelve a telep és olyan
helyről indítják, ami be van kerítve és nem tud mit berobbantani, vagy és ha alacsony
magasságban robban, akkor sincs belőle gond.
Sajnos én már láttam ilyet Mezőfalván. Pont nyáron történt, alacsony magasságban berobbant
és már égett is a focipálya mögött a szénakazal.
Gálné Papp Erika jegyző:
Én azt gondolom, hogy azt kell megérteni, hogy az Önkormányzat a jogszabályokat betartva
szabályszerűen kell működjön.
A jogszabályokat betartva pedig tűzijátékot 20 kg alatti és I. vagy II. kategóriájú
pirotechnikai eszköz felhasználásával önkormányzati rendezvényként csak pirotechnikus
alkalmazása mellett lehet tartani. A pirotechnikusnak pedig legkésőbb a rendezvény előtt 8
nappal be kell jelenteni a tűzijáték tartást a Fejér Megyei Rendőrkapitányságra.
Ezeket a szabályokat be kell tartani.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Pirotechnikus van Sárbogárdon is.
Fischer József polgármester:
Ki Ő?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem jut eszembe a neve, utána kell nézni.
Fischer József polgármester:
Szerintem egy 2,5-3 perces produkcióért nem éri meg 30.000 Ft-ért pirotechnikust
alkalmazni.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mindegy, ez akkor is veszélyes.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Rendben nézzük a másik esetet. Augusztus 20-án jön egy nagy vihar.
Fischer József polgármester:
Akkor elhalasszuk az egészet.
Én a magam részéről azt mondom, hogy pluszba még 30.000-50.000,- Ft-ot nem szeretnék
kifizetni, azért, hogy kijön egy pirotechnikus, aki meggyújtja azt a zsinórt. Aki csinált már
ilyet, tudja, hogy ebben akkor a veszély nincs.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Most viszont van.
Fischer József polgármester:
Milyen veszély?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
40 fokos meleg van hetek óta, és száraz minden.
Fischer József polgármester:
Ha annyira veszélyes lenne, akkor lehet, hogy nem is engedélyeznének még egy országos
tűzijátékot sem.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az országossal kapcsolatban elmondanám, hogy idén a Dunáról, a Szabadság-hídról, a
Gellérthegyről fogják indítani a tűzijátékot és a Duna fölé lövik ki.
Bódi Zoltán települési képviselő:
És már most locsolják is a helyeket.
Fischer József polgármester:
Akkor csinálhatjuk azt is, hogy a tűzijáték indításáról az időjárástól függően fogunk dönteni,
illetve az is lehet, hogy akkor nem lesz egyáltalán tűzijáték.
Persze megszavazhatja a képviselő-testület, hogy pirotechnikust alkalmaz, amiről nem tudjuk,
hogy mennyibe fog kerülni, de én ezt nem javaslom.
Egy több százezres tűzijátéknál még azt mondom, hogy megéri alkalmazni, de ebben az
esetben nem.
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Gálné Papp Erika jegyző:
A vonatkozó jogszabály nem a tűzijáték értékéhez köti a pirotechnikus alkalmazásának
előírását.
A jogszabályokat betartva pedig tűzijátékot 20 kg alatti és I. vagy II. kategóriájú pirotechnikai
eszköz felhasználásával önkormányzati rendezvényként csak pirotechnikus alkalmazása
mellett lehet tartani. A pirotechnikusnak pedig legkésőbb a rendezvény előtt 8 nappal be kell
jelenteni a tűzijáték tartását a Fejér Megyei Rendőrkapitányságra.
Nem győzőm hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat csak a jogszabályi keretek között, azokat
betartva működhet.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Továbbá mi van akkor, ha kapunk egy ellenőrzést?
Fischer József polgármester:
Milyen ellenőrzésre gondol a képviselő úr?
Koncz Ferernc települési képviselő
Lehet az rendőrségi, vagy akár katasztrófavédelmi ellenőrzés is.
Fischer József polgármester:
Akkor, amikor magánterületről indítunk el rakétát?
Gálné Papp Erika jegyző:
A polgármester úr azt tervezi, hogy
indított rakétát?

az Önkormányzat vásárolja meg a magánterületről

Fischer József polgármester:
Igen, mert odaajándékozom neki.
Gálné Papp Erika jegyző:
Mi alapján szeretné odaajándékozni a közpénzből vásárolt tűzijátékot a polgármester úr?
Magánszemély részére közpénzből akár csak reprezentációs ajándékot adni többek között a
személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai betartásával és korlátozottan lehet.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a kifizető által a magánszemélynek
adott reprezentáció és üzleti ajándék természetbeni juttatásnak minősül és kevés kivételtől
eltekintve adóköteles jövedelemnek minősül.
A természetbeni juttatás után az adót a kifizetőnek, az Önkormányzatnak
a juttatás
időpontjában kell megállapítania, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizető
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által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezései szerint
megfizetnie, illetve bevallania.
Nem gondolom, hogy ez járható út lenne, vagy kevesebbe kerülne, mint szabályokat betartva
pirotechnikust alkalmazva megtartani a tűzijátékot.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Jó dolog a tűzijáték csak veszélyes.
Fischer József polgármester:
Ennek fényében akkor azt javaslom, hogy ne legyen tűzijáték. A pénzt félretesszük és
hozzátesszük a jövő évihez, és akkor kiszámoljuk, hogy mekkora legyen, amelyhez
szakembert is hívunk és alkalmazunk.
Azonban ha valaki a saját kertjében, saját pénzből fel szeretne lőni tűzijátékot, ahhoz már
semmi közünk.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Az a baj, hogy most nagyon extrém időjárás van. Talán példa sem volt ilyenre.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az is baj ezekkel az olcsóbb kategóriás tűzijátékokkal, hogy nem mennek fel olyan magasra,
hogy mire visszaér, visszahűljön a pernye. Ennek van meg a legnagyobb veszélye.
Fischer József polgármester:
Akkor, ha annyira veszélyes lenne, nem is engedélyeznék magánterületen ezeket.
Gálné Papp Erika jegyző:
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján- a szilveszteri tűzijátékokra vonatkozó külön
szabályokat kivéve - magánszemély magánterületen, magánrendezvényen 20 kg alatt, I. vagy
II. kategóriába tartozó pirotechnikai eszközökkel, a Megyei Rendőrkapitányság felé
rendezvény tervezett időpontját legalább 8 nappal megelőző bejelentése és a saját büntetőjogi
és kártérítési felelősségének vállalásával tarthat pirotechnikus alkalmazása nélkül tűzijátékot.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Egyébként olyan drága a pirotechnikus?
Fischer József polgármester:
Biztos vagyok benne.
A mezőfalvai tűzijátéknál azt mondta a pirotechnikus, hogy kb. 30.000,-Ft az ő kiszállási díja,
és az ottani tűzijáték kb. 150.000,-FT értékű volt.
Én azt mondom, hogy ezért is hagyjuk akkor ezt a témát.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A Leskovics céget nem lehet felhívni, hogy adjanak pirotechnikust?
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Szerintem alkalmazzunk pirotechnikust vagy ne tartsunk tűzijátékot.
Fischer József polgármester:
Itt most 3,5 percről beszélünk. Megér az ennyit? Szerintem nem.
Akkor csináljunk inkább egy nagyobb, normális tűzijátékot, később.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor ezt a pénzt tegyük félre a jövő évire, és akkor lesz egy rendes tűzijáték, megfelelő
pirotechnikus szakemberrel.
Fischer József polgármester:
Igen így van.
Akkor ezt a napirendi pontot meg is tárgyaltuk.
Tehát akkor az időjárás extrémitása végett inkább elhalasztjuk a tűzijátékot.
A képviselő-testület engem meggyőzött, így az a javaslatom, hogy a képviselő-testület ennek
megfelelően ne engedélyezze az átcsoportosítást, és így az Önkormányzat nem tart augusztus
20-i tűzijátékot.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2015. augusztus 20-i tűzijáték céljára történő
átcsoportosítást és a tűzijáték tartását ne engedélyezze és az erről szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Kérem, hogy aki a fent ismertetett, a 2015. augusztus 20-i tűzijáték céljára történő
átcsoportosítás és tűzijáték tartásának nem 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:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2015. (VIII.12.) számú
határozata
Döntés a 2015. augusztus 20-i tűzijáték céljára történő átcsoportosításról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Döntés a 2015. augusztus 20-i tűzijáték céljára történő
átcsoportosításról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
augusztus 20-i tűzijáték tartását és fedezetének megteremtése érdekében
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből a tartalék terhére történő átcsoportosítást nem
engedélyezi, tűzijáték megtartását nem támogatja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
ügyben a szükséges intézkedéseket megtegye!
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. augusztus 20.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3. napirendi pont tárgyalására.
3. napirend
Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok

fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázattól
Előadó: Fischer József polgármester
( A képviselő-testület tagjai a pályázati felhívást és pályázati úrlapot ,a határozati
javaslatot, az árajánlatot áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Fischer József polgármester:
Ez a legfontosabb napirendi pont. Erről már beszéltünk korábban. Az adósságkonszolidáció
második feléből, a második 10.000.000,-Ft-ból a belterületi utak javítását szeretném
véghezvinni.
Ahhoz viszont, hogy ezt a 10.000.000,-Ft-ot megkapjuk, pályázatot kell benyújtani.
Ugyanolyan pályázatot kell ehhez benyújtani, mint a másik utas pályázathoz.
Itt szeretném azonban jelezni, hogy a másik kettő pályázatunkból egyik sem nyert. Az óvodás
pályázatnál forráshiány miatt lettünk elutasítva, az utas pályázatnál pedig 7 települést hoztak
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ki nyertesnek, amelyek között mi nem szerepelünk. Fejér Megyében Dunaújváros részesült
támogatásba.
Amit már tavaly elkezdtünk, vagyis a Hunyadi és Rákóczi utca fennmaradt részét szeretnénk
befejezni, illetve a Kossuth utca azon részét szeretnénk felújítani, amely egyelőre nem szilárd
burkolatú ebből a pályázatból.
Erre kértem én árajánlatot, és 10.000.000,-Ft-ból meg is tudjuk valósítani.
Lényeges, hogy ennek a pályázatnak szeptember 1-je. a határideje.
Azért kellett most a testület elé hozni ezt a témát, mert lehet, hogy ha később szerettük volna
megtárgyalni, akkor még kevesebben értünk volna rá, hiszen mindenkinek szüksége van
pihenésre, és nem is szeretném, ha kicsúsznánk a határidőből.
Szomorú dolog, amelyet a jegyzőasszony vett észre, hogy a pályázati kiírásban benne van az,
hogy igaz, hogy azok közé tartozunk, akiknek nem volt szüksége adósságrendezésre, de 2000
fő alatti lakosú település vagyunk, és mint ilyenek akkor kapunk támogatást, ha a 2000 fő
fölötti lakosú települések igényeit kielégítették.
Szomorú ez.
Szeretném azért megjegyezni, hogy 1000 fő alatt is élnek emberek a településeken, és nem
csak 2000 fő fölött van település.
Azért is kell tehát erről döntenünk, hogy be tudjuk nyújtani a pályázatot. A dokumentációkat
elkészítjük, felfrissítjük, az azóta keletkezett kátyúkat is lefényképezzük, mert azóta sajnos
keletkeztek.
Akkor, amikor ez valósággá válik, vagyis megérkezik a pénz a számlánkra, akkor kell majd
kivitelezőt választanunk. Most csak az összegről és a pályázat benyújtásáról döntünk.
Amikor már ott tartunk, akkor beszélhetünk arról is, ami ide nem fér bele, vagyis a Dózsa utca
nagyon kátyús részének felújítására saját költségvetésből áldozunk.
Illetve ha valakinek van észrevétele, akkor azt is megtárgyalhatjuk, hiszen a kiválasztott
csapattal akkor azt a részt is fel kell méretni. Ugyanis lehet, hogy egy másik csapat nem
vállalja annyiért.
Előzőleg is úgy történt, hogy a képviselő-testület végzett egy számítást, hogy saját
költségvetésére mi az amit meg kellene javíttatni, és azt az adott csapattal meg is csináltatta.
Javaslom a pályázat benyújtását.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika jegyző:
A polgármester úr által említett, a további útfelújításokkal kapcsolatban szerezném felhívni a
figyelmet, hogy a beruházások kapcsán be kell tartani a közbeszerzési törvény előírásait, így
az egybeszámításra vonatkozó előírásokat is. Ezért támogatott pályázat esetén fel kell mérni,
hogy mekkora értékű további útjavításokat szeretne elvégeztetni még saját költségvetésére
terhére a képviselő-testület és ezek értéke a támogatott útfelújítással együtt nem éri-e el a
közbeszerzési értékhatárt. Amennyiben eléri vagy meghaladja az egybeszámítás után a
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tervezett útfelújítások a közbeszerzési értékhatárt, akkor a közbeszerzési terv módosítását
követően közbeszerzési eljárás lefolytatásával kell kiválasztani a majdani kivitelezőt.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mennyi az értékhatár?
Gálné Papp Erika jegyző:
2015. január 1.- 2015. december 31-ig a nemzeti közbeszerzési értékhatárok a közbeszerzési
törvény III. részének – a közbeszerzési törvény XIV. fejezetének kivételével történő –
alkalmazásakor (klasszikus ajánlatkérők) esetén árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25
millió forint;
Fischer József polgármester:
Tehát a 15.000.000,-Ft kell betartani és a fölé nem is szeretnék menni. Most egy tűzoltás
jellegű dologról van szó, mert a Dózsa utca tényleg eléggé kátyús, és ha bejön a tél még
rosszabb lehet a helyzet.
De azért is mondom, hogy ha ott tartunk és van valakinek javaslata, akkor arra majd
visszatérhetünk.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A Simon Kft.-vel nem lehet felvenni a kapcsolatot?
Ők használják a gépeikkel legfőképp a Dózsa utcát.
Fischer József polgármester:
Elképzelhető, ha odáig eljutunk, és rákérdezünk, nem mondanának nemet.
Nem hinném, hogy azt mondanák, hogy nem szállnak be. Ők mindig támogatják a
rendezvényeinket, programjainkat. Biztos vagyok benne, hogy korrektül állnának a dologhoz.
Én ennyit szeretnék ehhez hozzáfűzni.
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e hozzáfűzni valója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, köszönöm.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ─ az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben ─ pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont
szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.
A pályázat célja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati
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adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.
Önkormányzatunk a polgármester javaslata alapján az „ a) a település belterületén út, híd
vagy járda építése, felújítása, karbantartása” alcélra szeretne pályázni.
A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 10. pont szerint jogcímen a pályázati célra 9 700,0
millió forint áll rendelkezésre.
A pályázattal vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke 100%-os .
Lakosságszám alapján pályázónként igényelhető maximális támogatás összege
501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
Ahogy polgármester úr már említette a 100 fő alatti és a 2000 fő lakosságszám közötti
települési önkormányzati pályázók támogatása csak akkor lehetséges, ha, a 2001 fő feletti
lakosságszámú települési önkormányzat pályázók valamennyi benyújtott, érvényes pályázata
támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít. A település lakosságszámát a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai szerint 2013.
január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni.
A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy :
-

-

-

-

-

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban
nem vett részt, törlesztési célú támogatásban nem részesült
a támogatással megvalósítandó beruházás, tevékenység tekintetében az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján ÁFA levonási joggal nem
rendelkezik, ezért a pályázatban szereplő költségvetésben az általános forgalmi adót
tartalmazó összeget szerepelteti. Kijelenti továbbá hogy amennyiben a jelen nyilatkozat
tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a
támogatót haladéktalanul tájékoztatja
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
a) pontja szerint, mint helyi önkormányzat, ezért átlátható szervezetnek minősül.
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy az
önkormányzat képviseletére jogosult személy: Fischer József polgármester
büntetőjogi felelőssége tudatában arról, hogy
nem áll csőd-, felszámolási és
végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és vámtartozása,
ellene egyéb megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, illetve a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá
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-

-

-

tartozó kedvezményezettként nem áll adósságrendezési eljárás alatt, az Áht. 50,§ (4)
bekezdése szerinti köztartozása nincs..
a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven
belül Magyarországon munkavállalót foglalkoztatott.
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell arról, hogy vonatkozásában a
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott követelményei
teljesülnek.
hozzá kell járulni ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában
érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
illetve tudomásul kell veni, hogy e pontban tett hozzájárulásai érvényesek valamennyi le
nem zárt pályázatára is.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. alapján nyilatkozni kell, hogy
személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben – 50. § (3) bekezdése
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény ( Áht.) 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
nyilatkozni kell, hogy jelen pályázati tárgyban támogatási igényt jelen támogatási igény
benyújtásával egyidejűleg máshová nem nyújtott be.
nyilatkozni kell, hogy a támogatási kérelemben, adatlapban foglalt adatok, információk
és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és hitelesek,
nyilatkozni kell, hogy a fejlesztés, beruházás nem építési engedélyköteles fejlesztés,
beruházás illetve a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg,
pályázatban érintett intézménye, létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében
jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.

Olvasható a határozati javaslatban, hogy a támogatási igényt a 2434 Hantos, Rákóczi utca
38.szám és Rákóczi utca 62. szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 66 hrsz-ú) 275
fm hosszúságú szakasza , továbbá Hunyadi utca 9.szám - 21.szám közötti ( hantosi ingatlannyilvántartásban 276 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú szakasza, Kossuth utca 53.szám – 65. szám
közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 154 hrsz-ú) 154 fm hossúságú szakasza összesen
583 fm hosszú szakaszának felújítására javasolja a polgármester út benyújtani, illetve azt is,
hogy a beruházás összköltsége bruttó 999.307,-tT, aminek a teljes összegére pályázni kíván a
képviselő-testület.
A támogatási igény ebr42-ben történő elektronikus benyújtási határideje 2015. szeptember 1.
16.00 óra.
A támogatási igényhez fényképes dokumentációt kell csatolni és postai úton szeptember 2-án
12.00 óráig postára kell adni. E határidő elmulasztása jogvesztő.
A hiánypótlási határidő szeptember 15-e, annak postára adási határideje szeptember 18-a.
A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló
Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. A döntést alátámasztandó, a Belügyminisztérium a
Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A miniszteri döntés határideje:
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2015. október 15. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás
benyújtására nincs lehetőség.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony a kiegészítését.
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon remélem, hogy legalább azt, amit anno megígértek
azt az összeget meg is kapjuk.
Fájó pont számomra, hogy azoknak a településeknek, amelyek adósságot halmoztak fel, az
adófizetők pénzéből kifizettek az adósságát. Ők így meg tudtak valósítani olyan
beruházásokat, fejlesztéseket, amelyeket lehet, hogy e nélkül soha nem tudtak volna
megvalósítani. Mi pedig itt vagyunk, adósság nélkül, sajnos 1000 fő alatt, és még a beígért
pénzért is pályáznunk kell.
Természetesen pályázunk, és követjük a szabályokat, de még így sem biztos, hogy meg
fogjuk kapni ezt az összeget.
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 adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a „Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról” szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2015. (VIII.12.) számú
határozata
Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Hantos
Községi
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„
az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról” című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország 2015.
évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 10. pontja szerint az
adósságkezelésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására „ a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása,
karbantartása” című alcímre vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a
2434 Hantos, Rákóczi utca 38.szám és Rákóczi utca 62. szám közötti (
hantosi ingatlan- nyilvántartásban 66 hrsz-ú) 275 fm hosszúságú szakasza ,
továbbá
Hunyadi utca 9.szám - 21.szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban
276 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú szakasza, valamint
a Kossuth utca 53.szám – 65. szám közötti ( hantosi ingatlannyilvántartásban 154 hrsz-ú) 154 fm hossúságú szakasza
összesen 583 fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi
feltételekkel:

•

•

A beruházás teljes költsége: bruttó 9.999.307.- Ft azaz kilencmillió –
kilencszáz-kilencvenkilencezer- háromszázhét forint

•

Támogatással igényelhető összeg ( a beruházás teljes költségének 100 %a) : 9.999.307.- Ft azaz kilencmillió – kilencszáz-kilencvenkilencezerháromszázhét forint

A képviselő-testület a pályázat beadásához az alábbi nyilatkozatokat és vállalásokat
teszi:
•

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX.
törvény
67-68.
§-ai
szerinti
önkormányzati
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•

•

•

•

•
•

adósságátvállalásban nem vett részt, törlesztési célú támogatásban
nem részesült
• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatással
megvalósítandó beruházás, tevékenység tekintetében az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján ÁFA levonási
joggal nem rendelkezik, ezért a pályázatban szereplő
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget
szerepelteti. Kijelenti továbbá hogy amennyiben a jelen nyilatkozat
tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás
következik be, arról a támogatót haladéktalanul tájékoztatja
• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel,
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. a) pontja szerint, mint helyi önkormányzat, ezért
átlátható szervezetnek minősül.
• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy az önkormányzat képviseletére jogosult
személy: Fischer József polgármester
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-,
felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és
vámtartozása, ellene egyéb megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban,
illetve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettként nem áll adósságrendezési eljárás
alatt, az Áht. 50,§ (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs..
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási
kérelem benyújtását megelőző két éven belül Magyarországon munkavállalót
foglalkoztatott.
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-ában
meghatározott követelményei teljesülnek.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben
meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy e pontban tett hozzájárulásai érvényesek
valamennyi le nem zárt pályázatára is.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. alapján kijelenti,
hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben – 50. § (3)
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•
•

•

bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, megfelel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen pályázati tárgyban támogatási igényt
jelen támogatási igény benyújtásával egyidejűleg máshová nem nyújtott be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatási kérelemben, adatlapban foglalt
adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és
hitelesek,
A képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a fejlesztés, beruházás nem építési
engedélyköteles fejlesztés, beruházás illetve a pályázat benyújtása előtt a felújítást,
fejlesztést nem kezdte meg, pályázatban érintett intézménye, létesítménye más hazai
vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban
részesült.
3.A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.

Fischer József polgármester:
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 16.47 perckor bezárom.
K.m.f.
/:Fischer József:/
polgármester

/: Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ :Koncz Ferenc:/
települési képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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