HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK
2015. szeptember 14-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
Tartalom:
Határozatok:
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 16.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115.(IX.14.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 16.00 órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015. (IX.14.) számú határozata Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (IX.14.) számú határozata Nagylóki Védőnői Szolgálat
2015. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (IX.14.) számú határozata
Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015. (IX.14.) számú határozata Hantos Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2016. évre történő csatlakozásról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (IX.14.) számú határozata Bírósági ülnök jelölésről
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés személyes érintettség
miatt szavazásból történő kizárásról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (IX.14.) számú határozata
Döntés térfigyelő
kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (IX.14.) számú határozata a 2014. évi helyi adózás
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015. (IX.14.) számú határozata
Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2014-évi munkájáról.
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés a Sárbogárd Hivatásos
Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett munkájáról
szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
•
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IX.14.) számú határozata Döntés a 2434 Hantos,
Kossuth utca 4.szám alatti , hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról
Rendeletek:
•

•
•
•
•
•
•

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete A helyben
központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11./2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete A kiadások
készpénzben történő teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete A közterületek
filmforgatás célú használatáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete Az ingatlanok és
közterületek tisztántartásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete Települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Készült: 2015. szeptember 23.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én
(hétfőn) 16.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán
Fischerné Koncz Katalin
Kertész Mihály
Koncz Ferenc települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jkv.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző

Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő jelen
van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani
képviselőt.

Fischerné Koncz Katalin települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő öt települési
képviselő szavazásával öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2015.(IX.14.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 16.00
órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő
személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
szeptember 14-én tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt válassza meg.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt képviselő
szavazásával öt igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
115.(IX.14.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 16.00
órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
szeptember 14-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött
meghívóban szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek
megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
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4./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Hantos községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Döntés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Tájékoztatás bírósági ülnökök választásáról, bírósági ülnök jelölésről. Bírósági ülnök jelölés
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához
szükséges rendszer kiépítéséről
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Fischer József polgármester
11./ A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
12./ A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
13./ A közterületek filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
14./ Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
15./ A település szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
16./ A nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatásokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester

szennyvíz

17./ Beszámoló a 2014. évi önkormányzati adózásról
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
18./ Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
19./ Bejelentések
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begyűjtésére

vonatkozó

Határidő: Azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ahogy a képviselő-testület láthatja, az anyagokat mindenki megkapta.
Az óvoda költségvetésnél a képviselő-testület tagjai láthatják a csatolt táblázatból, hogy mi
hogyan teljesült. Ehhez én annyit mondanék röviden, hogy amit teljesíteni kellett azt, jól
teljesítette az óvoda. A számok önmagukért beszélnek.
Az óvodához kapcsolódóan annyit megjegyeznék, hogy a beruházás, amely be volt tervezve
az óvodánál és bölcsődénél, a nyitásra megvalósult, tehát megtörtént a nyílászárócsere,
lambériázás, valamint a laminált padlózás.
A felújítások tehát el lettek végezve, rendben elindult az év, és ezúton szeretném
megköszönni mindazok munkáját, akik abban részt vettek.
Annyit még szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi óvodavezető, Horváthné Varjas Krisztina,
táppénzen van, babavárás indokával. Az SZMSZ szerinti helyettesítéssel megbízottként az
óvodavezetői feladatokat Juhász Gabriella óvónő végzi, továbbá van két új dolgozónk, akik a
kiírt pályázatok alapján kerültek kiválasztásra, így lett egy új óvónőnk Seregélyesről és egy
kisgyermek gondozónk, aki pedig Kislókról jött. Az óvoda személyi állománya így megfelel
azoknak a követelményeknek, amivel el kellett indítani az évet.
A számokba annyira nem szeretnék belemenni, ha esetleg kérdés merül fel, arra pénzügyi
ügyintézőnk szívesen válaszol.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda - Bölcsőde 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015. (IX.14.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda
és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2015. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
előterjesztést megvitatta és a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda
Bölcsőde 2015. I. félévi költségvetésének végrehajtását
• 10 059 eFt bevétellel,
• 9 301 eFt kiadással ,
• 995 eFt pénzkészlettel

elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
megnevezés

Eredeti
előirányzat

Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
dologi kiadások
beruházások
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Módosított
Teljesítés
Telejésítés
előirányzat
%

18307

18307

6860

37,47

4888

4888

1824

37,32

2765

2765

617

22,31

0

0

0

0

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2015. I. félévi
költségvetésének végrehajtása beépül a Hantos Községi Önkormányzat 2015. I. félévi
költségvetésének végrehajtásába.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős : Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására
2. napirend
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldésre került anyagban látható, hogy van egy kis tartalék, amiből tudunk fejleszteni.
Túl sokat nem szeretnék erről beszélni, hiszen a terveknek megfelelően megy a teljesítés,
49,92%-on állnak a teljesítési mutatók.
Nem titok, hogy most ebből a tartalékból fogunk vásárolni, illetve már vásároltunk is, de csak
olyan eszközökre, amire a védőnő szerint is szükség van, például szemvizsgáló, magasság
vizsgáló kerülnek kicserélésére. Továbbá igyekszünk egy kicsit csinosítani a helyiséget, és így
tovább. Mindez minimális költséget jelent, körülbelül 40.000-50.000,-Ft-ot, így még mindig
marad a tartalékból.
Tehát mi sem engedjük, illetve a védőnő sem akar túlzottan költekezni.
Kérdezem jegyző asszonyt van- e kiegészíteni valója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm nincs.
Fischer József polgármester:
Kérdezem pénzügyi ügyintézőnket, neki van-e kiegészíteni valója?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi- gazdasági ügyintéző:
Köszönöm nincs.
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Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (IX.14.) számú
határozata
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015.
évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a
Nagylók Község Önkormányzatával „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 41. § (6) bekezdése alapján, az
Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény –
továbbiakban: Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői
ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM
rendelet –, valamint „az iskola-egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői
közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási szerződés –
továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontjában biztosított előzetes
véleményezési jogával élve az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5.
pontja alapján egyetért azzal, hogy
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015.
évi bevételeinek I. félévi teljesítését 2.011.000.- Ft-tal, a tejesített kiadásokat 1.621.000.Ft-tal fogadja el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5.
pontja alapján egyetért azzal, hogy
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a teljesített kiadásokat az alábbiak
szerint állapítsa meg:
Előirányzat
Tejesítés
•
•
•
•

Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Tartalék

2.104.000.- Ft
585.000.- Ft
390.000.- Ft
949.000.- Ft

1.108000.- Ft
204.000.- Ft
309.000.- Ft
390.000.- Ft

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

azonnal
Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirend pont tárgyalására
3. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékleteivel áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött anyagból itt is láthatja a képviselő-testület, hogy a gazdálkodás a tervek szerint
halad. Olyan dolgok nem jöttek időközben, amelyek nagyban befolyásolták volna a
gazdálkodásunkat.
A lényeges, amely a végén is látható, az pedig az, hogy a költségvetéshez való hozzájárulás
Hantos esetében 0,-Ft.
Kérdezem pénzügyi ügyintézőnket van-e valami kiegészíteni valója a napirendi ponttal
kapcsolatban?
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Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Köszönöm nincs.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (IX.14.) számú
határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –mint fenntartó- a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítésének elfogadása
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesített bevételét 15.470.000.-Ft-tal, a
teljesített kiadását 15.470.000.- Ft-tal elfogadja.
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
• A személyi jellegű előirányzat 9.914.000.- Ft
• A szociális hozzájárulási adó 2.663.000.- Ft
• A dologi kiadás 2.893.000.- Ft
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A teljesített bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
•

A központi költségvetésből kapott támogatás 15.374.000.- Ft

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a
feladat ellátáshoz való
önkormányzati hozzájárulások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
• Nagylók Önkormányzatának hozzájárulása 96.000.- Ft
• Hantos Önkormányzatának hozzájárulása
0.- Ft
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására.
4. napirend
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
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:
A kiküldött anyagban látható, hogy melyek azok a kiadások, amelyek a változást indokolják.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet tervezet a
költségvetés eredményes végrehajtása érdekében , a képviselő-testületi döntéseknek
megfelelő, költségvetésen belüli
módosításokat tartalmazza. Az előterjesztésben ezen
döntések részletesen ismertetésre kerültek.
Ezen költségvetésen belüli módosítások, átcsoportosítások a 2015. évi költségvetésünk
bevételi, kiadási főösszegét nem érintik, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszege a javasolt módosítások átvezetését követően is 151.564.000,- Ft
Az összesen 5.879.000,-Ft-ot a tartalék terhére szükséges átcsoportosítani, a korábban
meghozott képviselő-testületi döntéseknek megfelelően.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyző asszony a segítségét.
A lényeg, hogy ezek a változások a főösszeget, vagyis a 151.564.000,-Ft-ot nem érintik.
Annyit szeretnék még a képviselő-testülettel megosztani, hogy az Önkormányzat
gazdálkodása továbbra is biztosítva van, ami azt jelenti, hogy 20.000.000,-Ft lekötött pénzünk
van, melyhez már régóta nem kell hozzányúlni, illetve ezen kívül 19.000.000,-Ft-unk van,
amellyel gazdálkodhatunk. Mindez azt jelenti, hogy kifizetetlen számlánk nincs, tehát ez az
összeg az év végig, a kiadásainktól függően 15.000.000-16.000.000,-Ft-ban fog megállni.
Azt hiszem, hogy az a fajta gazdálkodás, amelyet idáig követtünk, tehát nem csak én, hanem
az elődöm is, az továbbra is követhető, fenntartható, tudunk úgy dolgozni, hogy jut is, marad
is, akár felújításokra, akár a dolgozókra.
Szerintem ezt pedig nem sok önkormányzat mondhatja el magáról, tehát köszönöm azoknak,
akik segítik a munkánkat.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az „Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról” szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015.(II.25.)
önkormányzati
rendelete
módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25,)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
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A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva,
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására.
5. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékleteivel
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az anyagokat ebben az esetben is megkapta a képviselő-testület. Természetesen vannak olyan
összegek, amelyeket nem lehet csak félig teljesíteni, de mindenre megvannak a magyarázatok.
Olyan, ahol nagy elmaradás, vagy bármiféle lemaradás lenne, nincs, nem tudok mondani.
Ehhez kapcsolódóan van egy dolog, egy nagy beruházásunk, amelyről ma kaptunk újabb
híreket, ez pedig az ivóvíz javító program, amely szinte mindenhol költségként jelenik meg.
Még a mai napig nem tisztázott, hogy az a 84.703.000,-Ft, amelyet nekünk még májusban
megítéltek, hogyan csökkent a mai napi állapot szerint 32.000.000,-FT-ra.
Sükösd Tamás, Sárbogárd Város Polgármestere, megnyugtatott, hogy itt majd valamiféle
kétlépcsős dolog fog megvalósulni, és ez lesz az első lépcső.
Megmondom őszintén, hogy kíváncsi leszek erre a dologra, de ennek tisztázásig is működünk,
tesszük a dolgunkat, szerencsére annyira nem szennyezett a vizünk.
Az, hogy az év végén ez az összeg benne lesz-e majd a számokban a költségvetés zárásánál,
azt még nem lehet tudni.
A lényeg, hogy valamekkora összeget erre a projektre fogunk kapni, azt, hogy ez az összeg
miért lett kevesebb, azt nem tudom.
Visszatérve a témánkhoz, a kiküldött anyagból látható, hogy mit miért csináltunk, milyen
vásárlások történtek.
Szeretném kérni a képviselő-testület tagjait, ha valami nem érthető, kérdezzenek bátran.
Addig én megkérdezem a pénzügyi ügyintézőnket, hogy van-e valami kiegészíteni valója a
témával kapcsolatban?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi- gazdasági ügyintéző:
Köszönöm nincs.
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Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015. (IX.14.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót
az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait – a
Hantos Községi Önkormányzat 1/2015. (II. 25.) költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend szerint –
tartalmazza.
2.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)
3. képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

2015.
I.
teljesítés

félévi Teljesítés
%

alakulása

Kiadások
151564
151564
55975
36,93
Fő-összesen
Bevételek
151564
151564
66463
43,85
Fő-összesen
Ennek részletezését a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat beruházási-, felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

beruházási kiadások
3680
Felújítási kiadások
3400
Felhalmozási
kiadások
7080
összesen:

Módosított
előirányzat
4003
3400

2014.
I.
teljesítés
2737
378

7403

3115
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félévi Teljesítés
alakulása %
68,37
11,12
42,08

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását
tájékoztató 7. számú melléklete tartalmazza.
3.
4.
5.

feladatonként a

Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés alakulását a
beszámoló 15. számú melléklete rögzíti.
Az önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásainak teljesítését és
a teljesítés alakulását a beszámoló14.. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése
Tartalék
Ebből:

Eredeti előirányzat
28792

Módosított előirányzat
22913

általános tartalék
Ebből:
Felhalmozási célú
Működési célú
céltartalék

28792

22913

0
28792
0

0
22913
0

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 6.) napirendi pont tárgyalására.
6. napirend
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérem jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassa a képviselőtestületet.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása.
Hantos Község Önkormányzata 2011. évben csatlakozott először a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. augusztus 26-án döntött a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának kiírásáról.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
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szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet , valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, - ezek alkotják az önkormányzati
ösztöndíjrészét a támogatásnak és a harmadik részét az intézményi támogatás- intézményi
ösztöndíjrész adja.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt.
A helyi önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez.
Az Önkormányzatnak a pályázati rendszerben való részvétele önkéntes, melyhez való
csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a Nyilatkozat a
csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról nyomtatvány aláírásával
történhet, mely postára adásának határideje 2015. október 1.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójában a települési önkormányzatok
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez, a külön
erre a célra kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerhez - Eper- Bursa - történő csatlakozást is magában foglalja, az elektronikus
pályázati rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő
önkormányzatok és a pályázók részére is. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a
pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.
Ez már 2013. évtől így van, akár csak az is változatlan, hogy az EPER-Bursa rendszerben a
pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes
büntetőjogi felelősséget vállalva – jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A
pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az
ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a korábbi
gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit
elektronikusan bővíthetik valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az
önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati
felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az
EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott
pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa
rendszerben.
A pályázat kiírásának határideje: a képviselő-testületi ülés összehívásakor ismert általános
tájékoztató és általános szerződési feltételek 2015. október 5. A pályázatot az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.
A csatlakozást követően a pályázatot az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
tartalommal kell kiírni.

16

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, mivel úgy gondolom, hogy nagyon részletes
anyagot küldtünk ki, amennyiben azonban van valakinek kérdése, szívesen válaszolok rá.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony a tájékoztatását
Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a jelenlegi képviselő-testület tagjainak nem ismeretlen ez
a pályázat, hiszen az előző évi fordulóban is benne voltunk.
Azt hiszem, hogy ezt a fajta lehetőséget biztosítanunk kell azoknak a diákoknak, akiknek
ilyesfajta tanulási szándékuk van.
Voltak itt tavaly kisebb viták is, de a végén meg tudtunk egyezni, láthattuk, hogy vannak
különbségek. Szerintem ez az idén sem lesz másként a pályázatok beérkezését követően.
Én mindenképpen örülök, hogy van ez a lehetőség, és remélhetőleg a támogatottak majd
érezni fogják a törődésünket, abból a szempontból, hogy a kis költségvetésünkből rájuk is
tudunk 200.000-300.000,-Ft-ot, vagy akár többet is fordítani, amennyiben a jelentkezők szám
azt indokolja.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait,
napirendi ponthoz?

hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a

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

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról” szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2016.
évre történő csatlakozásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat, és a pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onki/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPERBursa rendszerben rögzíti.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPERBursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, valamint az „A”, és
„B” típusú pályázatok- jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti pályázati felhívás
szerinti- kiírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. október 1./csatlakozási nyilatkozat megküldés
2015. október 5. /pályázat kiírása
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására.
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7. napirend
Döntés szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy ez a harmadik év, amikor ezzel a
témával találkozhatunk. Nem titok, hogy most is azt fogom a mondandóm végén javasolni a
képviselő-testületnek, hogy ne vegyen részt az Önkormányzat ebben.
Természetesen nem azért javaslom, mert sajnálom bárkitől is a fát, de ebben a pályázatban
vannak költségek, amiket ki kell fizetnie az önkormányzatnak ahhoz, hogy a tűzifa
idekerüljön. Ezen kívül a pályázati felhívásban az is benne van, hogy az önkormányzatnak
milyen feladatai vannak ezzel a tűzifával, hogyan kell azt a rászorulóknak kiszállítani.
A végén ott van az, hogy nem biztos, hogy azt éri el a település, tehát, hogy az a mennyiségű
fa, a tapasztalatok szerint ez 3-4 q, valóban megoldja egyes személyek problémáját.
A szociális háló sajnos nem ad olyan lehetőséget, hogy mi valóban tudjuk azt, hogy ki az, aki
tényleges rászoruló, vagy ki az, akinek hegyekben áll otthon a fa. Az nem megengedett, hogy
azt mondjuk, hogy az egyik embernek nem adunk, és azt a másiknak meg odaadjuk, és így
kap 10-12 q fát, mert az segít.
A tapasztalat az, hogy van egy bizonyos kör, aki rendszeresen, hosszú évek óta fát kér, és azt
is tudjuk, hogy ezek mögött valós rászorultságról van szó, vagy csak egy próbálkozás volt.
Mostanra azonban azt tapasztaltam, hogy van 4-5 család, akiknek valóban gondot okoz a
tűzifa beszerzése. Az ő támogatásuk tűzifával, vagy akár készpénzzel azonban jóval kevesebb
pénzbe, illetve munkába is kerül. Ezzel pedig nem indul el a vita arról, hogy ki miért kapott
fát, vagy éppen miért nem.
A szociális tűzifánál azonban nincs igazán mozgástér, hogy kinek adhatunk, illetve kinek
nem, mert meg vannak azok a rászorultak, akik ezt megkaphatják.
Melyik is ez a kör?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és lakásfenntartási támogatásban
részesülők.
Fischer József polgármester:
Igen, rájuk gondoltam.
Gálné Papp Erika jegyző:
A belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
iránti pályázati kiírás alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
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Hivatalának 2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település
települési önkormányzatok pályázhatnak szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz
kapcsolódó támogatásra.

Az igény benyújtásának határideje 2015. szeptember 30. napja.
A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/erdei m3 + áfa, szén esetében
2.500 Ft/q + áfa.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi
igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza akként, hogy
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
- települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
- háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
- vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Tehát nem illetve nemcsak a gyermekvédelmi illetve a települési támogatásban (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülőket lehet szociális tűzifa vagy szén juttatásba részesíteni.
Fentebb részletesen ismertetett támogatotti „kör” csak’ előnyben részesítendők, rajtuk kívüli
kérelmezők
is
részesülhetnek
támogatásba.
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított
pályázati felületen történik.
.

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül 1.000 Ft/erdei m3+áfa, szén
esetében 500 Ft/q + áfa mértékű önrész vállalása.
A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó
költségek a települési önkormányzatot terhelik.
A szállítás költsége a tűzifa vonatkozásában 3.000,- Ft + áfa/m3 .
A 2014. december-2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők
számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3 / ellátott tűzifa, vagy legfeljebb 6 q / ellátott szén
mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat.
Az idei évben erre tekintettel maximálisan 74 m3 tűzifát vagy 222 q barna kőszént igényelhet
községünk.
Maximális 74 m3 keményfa tűzifa támogatás esetén a biztosítandó önrész mértéke 74.000
Ft+ ÁFA =93.980.- Ft
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Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítést, így kerek a történet.
Én azt mondom, hogy már több éve meg vannak a bevált gyakorlatok, amivel segítettünk.
Például jó viszonyban vagyunk a környékben lévő fakitermelőkkel, erdészekkel, és ha volt
lehetőség, akkor megmondtuk, hogy kit részesítsenek előnyben, és akkor kapjon ő egy kocsi
fát, így az illető még meg is dolgozik a fáért. Volt és most is van, olyan hely ahova a
közmunka program keretében nem jutnak el az emberek, munkások, akkor a kérelmező úgy
kap támogatást, hogy a kijelölt terület „kitakarításával” jut hozzá az odaítélt támogatáshoz,
szociális tűzifáho. Ez is rászorultság alapján megy. Volt olyan is már, aki pedig pénzbeli
segítséget kért, és kapott, de ez sem volt több 5-8 esetnél, amivel a fa témája le is volt zárva.
Éppen ezért az előterjesztésbe is azt írtam, hogy nem javaslom, hogy ebbe a programban részt
vegyünk, mert többet bukhatunk rajta.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Van olyan is, aki az udvaron látható fából kapott?
Fischer József polgármester:
Igen van. Amennyiben van olyan, akinek azonnal kellett adni, mert például úgy jött be pénteki
napon az illető, hogy estére már nincs fája, de csak a következő héten hétfőn vagy kedden tud
fát vásárolni, erre mi az udvarból, a készletünkből a megfelelő papírok, kérelmek benyújtása
és elbírálása után adtunk egy kocsi fát, ami körülbelül 5q volt.
Tehát tudtommal nem volt olyan, aki fázott volna, mert nem volt fája, akár önhibájából, akár
önhibáján kívül. Az önkormányzat tehát nem hagyta cserben az embereket.
Ahogy látom Koncz Ferenc települési képviselő szeretne hozzászólni, tessék.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Csak annyit szerettem volna elmondani, ami már el is hangzott, hogy a fa kérdés, az a
településen nem lehet kérdés, mivel itt vannak a falu közelében a fakitermelések, és lehet
gyűjteni fát.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Járnak is sokan, csak kérdéses, hogy az is jár-e, aki rá van szorulva.
Fischer József polgármester:
Tény és való, hogy vannak olyanok, például nyugdíjasok, akikről tudjuk, hogy milyen kevés a
jövedelmük, de mégis becsülettel félreraknak, sőt lakott olyan is a településen, akivel nagy
nehezen, de megtudtuk értetni, hogy a nyári hónapokban is félre lehet tenni 5.000-6.000,-Ftot, ahhoz, hogy a téli tüzelő meglegyen, és ne kelljen segélyért folyamodnia, annak
érdekében, hogy nehogy megfagyjon.
Voltak olyanok is, hogy tudjuk róla, hogy kevés a jövedelem, de mégis mástól érkezett a
jelzés, hogy már nincs fája, és nekünk kellett rákérdezni, hogy van-e fa, aztán sírva köszönte
meg, hogy rá is gondolt valaki.
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Én inkább az ilyen eseteket tartom fontosnak felkutatni, az osztogatás helyett, ami szerintem
nem az igazi problémát oldaná meg.
Maga az ötlet biztosan jó, hiszen vannak olyan települések, amelyek nagyon nehezen tudják
megoldani az ilyen jellegű helyzeteket. Én azonban nem érzem úgy, hogy nálunk erre égetően
szükség lenne.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Döntés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról
„szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó igény benyújtásáról”
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Község Önkormányzati Képviselőt-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján nem kíván igényt benyújtani.
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a
szükséges intézkedést tegye meg
Határidő: 2015, szeptember 30.
Felelős: Fischer József polgármester
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polgármestert, hogy az ügyben a

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 8.) napirendi pont tárgyalására
8. napirend
Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról, bírósági ülnök jelölésről. Bírósági ülnök
jelölés
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött anyaghoz kiegészítésként elmondanám, hogy volt már példa, hogy az
Önkormányzat kereste meg a bíróságot ülnök jelölésével, most viszont ez fordítva történt.
Konkrétan Benedekné Bereczk Gabriella jelölését kérték tőlünk, mivel ő ott dolgozik
Sárbogárdon, és a munkájából adódóan, őt jónak látják ennek a feladatnak az ellátására.
A magam nevében én maximálisan támogatom ezt az ötletet, örülünk, hogy Hantosról is lesz
egy ülnök. Benedekné Bereczk Gabriella a jelöléséről szóló napirend nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárult.
Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy őt ajánljuk, és majd Sárbogárd Város fog dönteni, de
mivel ők kerestek meg minket, valószínű, hogy ezt el is fogják fogadni.
Ezzel kapcsolatban én többet nem is szeretnék, illetve nem is tudok elmondani.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Bírósági ülnök jelölésről szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Bírósági ülnök jelölésről szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (IX.14.) számú
határozata
Bírósági ülnök jelölésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „ A tájékoztatás bírósági ülnökök választásáról, bírósági ülnök
jelölésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXII, törvény 213. § -a
alapján Benedekné Bereczk Gabriella 2434 Hantos, Zrínyi utca 18. szám alatti lakost a
Sárbogárdi Járásbíróságra bírósági ülnöknek jelöli.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a határozat
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé történő közlésére, az
ügyben szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására
9. napirend
Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához
szükséges rendszer kiépítéséről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elérkeztünk tehát a térfigyelő kamerarendszerhez.
El kell mondanom, hogy a rendszer kiépítése gőzerővel halad. A kamerák egyelőre még
nincsenek a helyükön, aminek az egyetlen oka az, hogy az E-on-tól a szükséges engedélyt
várjuk.
A pályázatban arra kértem ajánlatokat, hogy a jelenlegi rendszert bővíteni tudjuk, és minél
több kamerát lehessen rendszerbe állítani.
Az előző pályázat LEADER-es pályázat volt, amely két részből állt össze. A hat darab
kamerának meg volt a költsége, illetve a dobozok kiépítésére külön meg volt az összeg,
amelyet egy külön vállalkozás épített ki.
Most ezzel a 211.000,-Ft-os költséggel újabb hat doboz kiépítéséről van szó. Én ugyanazzal a
vállalkozóval szeretném ezt a kiépítést megcsináltatni, ezzel a költséggel, azért, hogy egy
kézben lehessen az egész.
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Időközben laminálásra került a Polgárőrös helyiség, még hátra van a lambériázás, és festés,
mivel egy előzetes bejelentés szerint október 20.-án jönnek a Belügyminisztériumból a
program végrehajtását ellenőrizni. A vállalkozó azt mondta, hogy a rendszer addigra működni
is fog.
Ehhez a következő lépcső ezeknek a dobozoknak a kiépítése, amelyhez ezt az összeget kell
biztosítanunk. Az E-ON-nak mi már augusztus közepén elküldtük a kérelmeket, várjuk is
vissza. Általában egy hónapot szoktak az ilyen ügyek igénybe venni.
Amennyiben a héten nem érkezik meg az engedély, akkor rákérdezek, hogy hogyan is áll ez
az ügy. Ilyenkor általában megszokták kérdezni, hogy meg vannak-e már a dobozok, mert ha
igen, akkor jönnek és bekötnek rá.
Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?
Koncz Ferenc települési képviselő:
A szavazás előtt szeretném jelezni, hogy érintett vagyok, mivel a vállalkozás ügyvezetője
munkatársam.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Javaslom, hogy Koncz Ferenc települési képviselőt a képviselő-testület személyes érintettség
miatt a „Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről” 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.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a „Döntés térfigyelő
kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához szükséges rendszer
kiépítéséről” című ügyben Koncz Ferenc települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről” című ügyben Koncz Ferenc települési
képviselő személyes érintettsége ügyében a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2015. (IX.14.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről” című ügyben Koncz Ferenc települési
a

„Döntés

képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki.

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 „Döntés térfigyelő kamerarendszerhez
nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről” szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához” szükséges rendszer kiépítéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához
szükséges rendszer kiépítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester
előterjesztésében
a „Döntés térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen
villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítéséről
” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.)
13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott település közbiztonságának
biztosításában való közreműködés feladata ellátása érdekében a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő
támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során
megvalósuló térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítését határozza el.
2. Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
település
közbiztonságának biztosításában való közreműködés feladata ellátása
érdekében a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem
térítendő támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítése,
kiépítése során megvalósuló térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen
villamos energia biztosításához szükséges rendszer kiépítésére érkezett – jelen
határozat 1. mellékletét képező - B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144
Sárkeszi, Ady Endre utca 22. Adószám: 22691480-2-07 Cg.: 01-10-041054,
Képviselő: Balogh Zoltán ) ajánlatát elfogadja.
3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatnak megfelelően
a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014.(IV.01.) BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő
támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során
megvalósuló térfigyelő kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia
biztosításához szükséges rendszer kiépítése munkálatok elvégzésére bekért
ajánlatnak megfelelően B&B Safeguarding KFT ( Székhelye: 8144 Sárkeszi,
Ady Endre utca 22. Adószám: 22691480-2-07 Cg.: 01-10-041054, Képviselő:
Balogh Zoltán ) bízza meg
bruttó 211.607.- Ft azaz
ellenében.

kettőszáz-tizenegyezer-hatszázhét
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forint díjazás

4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának
biztosításában való közreműködés feladata ellátása érdekében a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)
BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló
térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során megvalósuló térfigyelő
kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához szükséges
rendszer kiépítéséhez szükséges bruttó 2011.607.- Ft azaz kettőszáz-tizenegyezerhatszázhét forintot biztosít a 2015. évi költségvetéséből a tartalék terhére
biztosítja .
5. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a település közbiztonságának
biztosításában való közreműködés feladata ellátása érdekében a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)
BM . rendelet alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló
térfigyelő kamerarendszer bővítése, kiépítése során megvalósuló térfigyelő
kamerarendszerhez nélkülözhetetlen villamos energia biztosításához szükséges
rendszer kiépítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Fischer József polgármester.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására
10. napirend
Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elérkeztünk a Helyi Esélyegyenlőségi Program, azaz a HEP felülvizsgálatához. A képviselőtestület egy szép vaskos anyagot kapott ehhez kapcsolódóan.
Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy - bár jelenleg nincs itt, de mégiscsak érintve
van az egyik képviselőnk által, ezért - ezúton szeretném megköszönni Koncz Tímeának a
Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítését. Megértem, hogy a mostani munkája mellett
neki ezzel már nincs ideje foglalkozni, de nekünk ezt a programot tovább kell vinni, ezért
innentől fogva Finta Florencia ügyintézőnk fog ezzel foglalkozni, illetve kaptunk segítséget is
a TKKI mentorától,Oláhné Molnár Ildikótól. Ő keresett meg minket, hogy nagyon szívesen
segít nekünk ebben a témában.
A HEP-pel kapcsolatban pedig tudni kell, hogy semmilyen pályázaton nem vehet részt egy
önkormányzat, ha ez a programja nincs meg, tehát e nélkül nem pályázhatunk.
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Voltak olyan intézkedések, amelyet kettő évben határoztunk meg, voltak olyanok, amelyeket
öt évben. Elmondható azért, hogy volt, amit már megvalósítottunk és továbbra is fenntartjuk,
illetve vannak olyanok, amelyeket pedig az ötödik év végére meg fogunk valósítani.
Azért azt tudni kell, hogy mivel sok minden változhat a településen, ezért a tervezésnél nem
szabad elrugaszkodni a valóságtól. Tehát józanul kell átgondolni, hogy melyek azok az
intézkedések, amelyek az adott körök felzárkóztatását szolgálják, és melyek azok az
intézkedések, amelyeket ezekből meg is tudunk valósítani.
Szerencsére a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének kategóriája a mi
településünkön annyira nem jellemző. A többi kategóriában azonban tudunk és próbálunk a
rászoruló családoknak segíteni.
Túl sok mindent ezzel kapcsolatban én nem tudok elmondani, körvonalakban csak
felvázoltam, hogy miről is van szó, mi az, amit meg kell tenni.
Amit tudtunk azt megtettünk, van intézkedés, amelyre van még időnk az ötödik év végéig.
A lényeg, hogy a törvényeknek megfelelünk, tehát innentől fogva nem zárjuk ki magunkat
semmilyen pályázatból.
Át is adom a szót a jegyzőasszonynak, ha van valami kiegészíteni valója, kérem, mondja el.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény ( továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról
(továbbiakban: HEP).
Az Ebktv. 31.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente, öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2013. (VI. 26.) határozatával
fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az
elmúlt két évben terveztünk megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró
intézkedések pontosítására, ütemezésére.
Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete
kétféle lehet:
1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek arról
szükséges határoznia, hogy az Ebktv.-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP
kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-et változatlan formában
elfogadta. A képviselő-testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének
és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver
(hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan a nyilatkozatot is, amely arra
vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.
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2.A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. Ez esetben össze
kell hívni a HEP fórumot, amelyen a képviselő-testület javaslata alapján kidolgozásra
kerül a HEP módosítása.
2013. július 1-jétől minden hazai, EU finanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján
elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a képviselő-testület által
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, továbbá be tudja mutatni az abban
tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
Kérdezem Finta Florencia ügyintézőt, aki a felülvizsgálatot végezte- van-e még kiegészíteni
valója az elmondottakkal kapcsolatban.
Finta Florencia igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető:
Köszönöm nincs.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Annyit tehát akkor még szeretnék elmondani, hogy a jegyzőasszony beleegyezésével
megkértem a kolleganőt, hogy ő legyen az aki ezt a programot a továbbiakban kezelje, hiszen
a leginkább rászorulók körének nyilvántartása nála fut össze, és ezeket az embereket
valamennyire meg is ismerte, vagyis hogy kik azok akik problémásabbak.
Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban nekem nincs további hozzászólásom.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „Hantos Községi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2015. (IX.14.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Terve felülvizsgálatáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta „ Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Terve
felülvizsgálata” című napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés
alapján a Hantos Községi Önkormányzat által a 107/2013. (VI.26.) 2013. június
26-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette.
A Képviselő-testület a program határidőre megvalósult intézkedéseinek
teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában fenntartja.
2.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.
Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Fischer József polgármester
Határidő: 1.) pont esetében: azonnal 2.) pont esetében: 2015. szeptember 18.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására.
11. napirend
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 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 itt is mindenki megkapta.
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Őszintén szólva, azokban az esetekben amikor olyan anyag jön, mindig megszoktam kérdezni
a jegyzőasszonyt, hogy nekünk miért is kell olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek igazán nem
is ránk vonatkoznak. Ő erre mindig röviden azt válaszolja, hogy ezt írja elő a jogszabály,
kicsit bővebb kifejtésben pedig elszokta mondani, hogy a törvények és jogszabályok nem
településnagyságra van méretezve, tehát egy 500 fős lakosú településnek is ugyanúgy meg
kell felelni a törvénynek, mint egy milliós fős lakosú nagyvárosnak is.
Ezeket a törvényeket igazság szerint nem ránk szabják, de a törvénynek meg kell felelni, ezért
megtárgyaljuk az adott témát is.
Nagyon leegyszerűsítve jó példa lenne erre, ha az intézményeink számára történő
bevásárolásokat néznénk, amelyek akár milliós nagyságra is duzzadhatnak, ekkor ez az összeg
meghaladná azt a bizonyos összeget, amikor versenyeztetnünk kellene.
Megkérném a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 182. §-ának (3)
bekezdése szerint: „Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályait,
a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles szervek körét, a
helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére
fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét.”
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.
Az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Fejér Megyei Kormányhivatal április 2-án
érkezett megkeresésében foglaltak szerint a Képviselő-testület – amennyiben a tárgyban nem
alkotott még rendeletet – haladéktalanul köteles eleget tenni jogalkotási kötelezettségének.
Ahogy a kiküldött rendelet tervezetből látható- a polgármester úrral és a gazdasági vezetővel
történt egyeztetést követően – egyenlőre helyben központosított közbeszerzés alá tartozó
szolgáltatások közé a gáz szolgáltatást javasoljuk felvenni. Természetesen a helyben
központosított közbeszerzési eljárás alá vonandó szolgáltatások és áruk köre bővíthető.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony a kiegészítését.
A lényeg, hogy megalkotjuk ezt a rendeletet, és megpróbálunk onnan vásárolni ahol a
legolcsóbb.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Jelenleg csak egy gázszolgáltató van nem?
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Gálné Papp Erika jegyző:
Tudomásom szerint jelenleg valóban jelenleg egy gázszolgáltató végez szolgáltatási
tevékenységet az Önkormányzatunk területén. A múltban ugyanakkor volt már példa, hogy az
E-ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt-én kívül, más szolgáltatótól EMFESZ- is meg lehetett
vásárolni a gázszolgáltatást. A hírek szerint a jövőben a piacon meg fog jelenni egy másik,
állami szolgáltató cég is.
Ugyanakkor, ahogy említettem a rendelet tervezetben szereplő, a helyben központosított
közbeszerzési eljárás alá vonandó szolgáltatások és áruk köre – melyre a polgármester úrral és
a gazdasági vezetővel folytatott egyeztetést követően teszünk javaslatot- bővíthető,
megváltoztatható.
Fischer József polgármester:
Azt hiszem, ha arra kerülne a sor, hogy közbeszerzést kell lebonyolítani akkor mindenképpen
a képviselő-testület elé hozzuk a témát, mivel mindenről kikérjük a képviselő-testület
véleményét, amihez pedig nem értünk akkor, ahogy eddig is, kikérjük szakember vagy akár
szakemberek véleményét.
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 helyben központosított közbeszerzési eljárások
részletes szabályairól szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „ helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól „
szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 12.) napirend pont tárgyalására
12.napirend
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről 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:
Ez szintén olyan rendelet, amelyet meg kell alkotnunk. Én a jegyzőasszony segítségét fogom
kérni ismét.
Előtte annyit szeretnék elmondani, hogy most már megpróbálják az önkormányzatokat
rávenni, hogy minél kevesebb készpénz legyen a házi pénztárban. Ahol lehet mi is próbáljuk a
számlákat utalással teljesíteni, de ez sajnos nem mindenhol működik még.
Nem titok, hogy a benzinbeszerzésre a jövőben össze kell dugnunk a fejünket, hogy hogyan is
tudunk olcsóbban, nem készpénzben benzint vásárolni. Lehet akár nagyobb mennyiségről is
szó, hiszen nagyjából ki tudjuk számolni a negyedéves szükségletet.
Ezen kívül mi is próbáljuk minden egyes vásárlásnál, ahol csak van rá lehetőség az utalást
választani.
Átadom a szót jegyzőasszonynak, hogy egészítse ki az általam elmondottakat.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - az Áht.- 85.§-a szerint a bevételek
beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat
kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban
meghatározott esetekben kerülhet sor.
Az Áht. 109.§ (6) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy
rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.
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Az Áht. felhatalmazása alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására teszek javaslatot a rendelet-tervezetben rögzítettek
szerint.
A rendelet szabályait szükséges kiterjeszteni az Önkormányzat által irányított és fenntartott
költségvetési szervekre.
Ahogyan a polgármester úr is említette, a rendelet megalkotásától függetlenül arra kell
törekednie valamennyi államháztartási szervnek, hogy a készpénzes kifizetéseit minimalizálja
a lehető legkisebb szintre.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony a kiegészítést.
Szerintem így már minden egyértelmű. Amiben én tényleg szeretnék majd ötleteket kapni az
az üzemanyag vásárlás, egyrészt a spórolás miatt, másrészt pedig azért, hogy ne 20 literes
kannákban kelljen mindig hozni. Természetesen szívesen elmegyek a benzinkútra, összekötve
más feladatommal is, de jobb lenne, ha nagyobb mennyiségben tudnánk vásárolni, és
biztonságos helyen tárolva beosztani, ezzel pedig spórolni.
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 kiadások készpénzben történő teljesítéséről” szóló
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a kiadások készpénzben történő teljesítéséről” szóló rendelet tervezetet
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11./2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására.
13. napirend
A közterületek filmforgatás célú használatáról 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:
Bármilyen hihetetlen ilyennel is kell foglalkozni. Soha nem lehet tudni, hogy milyen filmet
fognak nálunk forgatni.
A rendeletet meg kell alkotni, hiába vonatkozik ez is inkább a nagyobb városokra.
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat, hogy miért is van
erre nekünk szükségünk.
Gálné Papp Erika jegyző:
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) IV. fejezete tartalmazza a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával
kapcsolatos alapvető szabályokat.
A Kormány az Mktv. 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendeletet (továbbiakban:
Korm.r.) is.
A törvény IV. fejezete, valamint a kormányrendelet 2013. július 1-jén lépett hatályba és
rendelkezéseiket a hatálybalépésüket követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni.
Az Mktv. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az érintett önkormányzatok a
tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket
a képviselő- testületek rendeletben szabályozzák.
Ennek keretében meghatározzák a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható,
valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen
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azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterülethasználatot.
A rendeletben mentesség vagy kedvezmény állapítható meg a meghatározott időtartamot vagy
területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási,
tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés
keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterülethasználat díjával
összefüggésben.
A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterület-használathoz kapcsolódó
feltételeket a honlapján köteles közzétenni.
Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatát a Képviselőtestület legfeljebb a rendeletében megállapított díj ellenében biztosíthatja.
A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti, de a
megyei kormányhivatal állapodik meg a közterület-használatról hatósági szerződésben a
kérelmezővel.
A megyei kormányhivatal részére adatot kell szolgáltatnunk a közterületekről, azok pontos
kiterjedésének meghatározásával.
A kormányhivatal naprakész nyilvántartást vezet az illetékességi területén található települési
önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről, és a rendeletben foglalt feltételek
felhasználásával készíti el a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt
jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a
kérelmező részére.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint
a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, és –tekintettel arra, hogy a
Hantos Községi Önkormányzatnak nincs a tárgyban rendelkező rendelete, haladéktalanul
szükséges pótolni azt.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Reméljük alkalmazni is tudjuk majd valamikor.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Egy esküvő során is lehet alkalmazni ezt?
Gálné Papp Erika jegyző:
A rendelet a közterületeken folytatott filmforgatásokra vonatkozik.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Az ember nem is gondolná, hogy mi mindent le kell szabályozni. A mai világban már nem
lehet tudni, hogy valamiért nem lesz-e fontos az, hogy ez a szabályzatunk is meglegyen.
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A lényeg, hogy ez a rendelet meg lesz alkotva, amivel a törvényeknek megfelelünk, aztán
lehet, hogy az életben soha elő sem kell vennünk, de meg kell csinálni, ezért meg is csináljuk.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
De azért reméljük, hogy jön valaki, és a használat még a 60 napot is meghaladja.
Fischer József polgármester:
Reméljük, a mai világban nem lehet tudni.
Hiszen vannak olyan települések, ahol a falu szülöttje befut, akkor oda vissza mennek akár
klipet és egyebeket forgatni, felkerülnek a világhálóra és bekerülnek a köztudatba. Lehet
nekünk is akár szerencsénk.
A lényeg, hogy a szabályozás ehhez meglesz, lehet azon akár változtatni is, tehát nem muszáj
150,-Ft/m2-nek lenni, lehet az több is.
Ezzel kapcsolatban én nem szeretnék többet elmondani.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „a közterületek filmforgatás célú használatáról”
szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki A közterületek filmforgatás célú használatáról szóló rendelet tervezetet
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
A közterületek filmforgatás célú használatáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
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A közterületek filmforgatás célú használatáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14.) napirendi pont tárgyalására.
14. napirend
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 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:
Ebben a tervezetben a hóeséstől kezdve minden benne van. Le van szabályozva, hogy mi a
tulajdonos, mi a bérlő feladata, stb.
Ezt a rendeletet is meg kell alkotni.
Már találkozhattunk ilyen témákkal, hiszen tudjuk, hogy vannak, akik kaszálnak, vannak, akik
nem.
Bele lehet menni itt a szabályozásba olyan szinten is, hogy kit kell feljelenteni, kit kell csak
felszólítani.
Itt élünk, tehát nem mindegy hogy milyen összképet ad a település.
Természetesen minden évszaknak megvannak az előnyei és hátrányai is, de ez a rendelet
minden ilyenre kiterjed.
Megkérném azért a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az elmondottakat, hiszen ennek a
tervezetnek, ugyanúgy, ahogy az összes eddiginek is ő a kidolgozója.
Gálné Papp Erika jegyző:
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv.13. § 5. pontja alapján a helyi önkormányzat közfeladatai közé tartozik a köztisztaság, a
települési környezet tisztaságának biztosítása, mely vonatkozásában „ a hulladékról"
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - Ht. - 88.§ (4) bekezdésének c) pontja ad
rendeletalkotási felhatalmazást helyi önkormányzat képviselő-testülete számára.
A Ht.88.§ (4) bekezdésének c.) pontja 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.
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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.
Az IRM rendelet 54. § (2) bekezdése szerint ha felhatalmazás alapján kiadott jogszabály
kiadására vonatkozó eredeti felhatalmazás hatályát vesztette, de van felhatalmazás azonos
tárgykörű szabályozásra, akkor a módosító jogszabályban csak a hatályos felhatalmazást kell
megjelölni.
„A jogalkotásról" szóló 2010. évi CXXX. törvény - Jat - 5. § (4) bekezdése
kifejezetten előírja, hogy a hatályos felhatalmazás alapján a jogalkotási felhatalmazás
jogosultjának - jelen esetben a képviselő- testületnek - kötelessége a jogszabály
megalkotása.
Fenti jogszabályi helyek alapján Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
„környezetvédelemről” szóló 7/2004.(V.27.) önkormányzati rendeletét, mely többek között
az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó szabályokat is tartalmaz és amely
rendeletet azóta hatályon kívül helyezett a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EÜM együttes rendeletben foglaltak,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában biztosított
felhatalmazás alapján alkotott meg a képviselő-testület felül kell vizsgálni.
Minderre a kötelezettségre Fejér Megyei Kormányhivatal a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának XXll- 6/1899/3/2013.
számú államtitkári utasításával elrendelt célellenőrzését követően felhívta a Képviselőtestület figyelmét és az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt Hantos Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
„környezetvédelemről”
szóló
7/2004.(V.27.)önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő módosítását.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-én tartott ülésén a
101/2015. (VII.28.) számú határozatával elfogadva a Fejér Megyei Kormányhivatal
javaslatát, döntött a „környezetvédelemről” szóló 7/2004.(V.27.)önkormányzati
rendeletének felülvizsgálata elvégzéséről.
A „környezetvédelemről” szóló 7/2004.(V.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
elvégeztük.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet
módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási
hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
A fentiek alapján a jogszabály bevezető része önmagában nem módosítható, annak
megváltoztatására csak új önkormányzati rendelet megalkotásával kerülhet sor.
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Ezért javasoljuk a Képviselő-testületnek az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról új
önkormányzati
rendelet
megalkotását
és
a
„környezetvédelemről”
szóló
7/2004.(V.27.)önkormányzati rendelet.

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Milyen eszközök állnak rendelkezésre, például arra, hogy sok olyan ház környékét látom,
amely nagyon gazos?
Gálné Papp Erika jegyző:
A köztisztaság biztosítására, valamint a közút különböző részeinek tisztántartásával
kapcsolatos alapvető jogi rendelkezéseket a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LIII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint ezek
végrehajtási rendeletei tartalmazzák.
A feladat szabályozására vonatkozó ágazati jogszabályok alapján a közút különböző részei
tisztántartásával, a hó eltakarításával, a síkosság mentesítéssel összefüggő feladatok
ellátásának kötelezettsége megoszlik a közút kezelője, a helyi önkormányzat, valamint az
ingatlantulajdonos között.
E jogszabályok lehetővé teszik azt is, hogy a helyi önkormányzat - figyelemmel a jogterületre
vonatkozó hatályos jogszabályokkal való koherenciára - rendeletet alkosson, és az ingatlan
tulajdonosának a közterület tisztántartási kötelezettségét szabályozza.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterülettisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII 21.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése e) pontja alapján a jegyző bírságot szabhat ki.
A magántulajdonban álló ingatlantulajdon rendezettségével kapcsolatban a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdése alapján
Önkormányzatunk
rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb
feltételeként előírta, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény, az Élv. alapján
van lehetőség az emberre veszélyes és jogszabályokban nevesített allergén növények jelenléte
esetére (így pl. a parlagfű, selyemkóró, aranka) a beavatkozás lehetőségét.
Belterületen a magántulajdonban lévő területek esetében a jegyző, külterületen, illetve a
belterületi önkormányzati tulajdonban lévő területek
és az emberre veszélyes és
jogszabályokban nevesített allergén növények jelenléte (így pl. a parlagfű, selyemkóró,
aranka) esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága határozattal
kötelezi a tulajdonost azon munkálatok elvégzésére (azaz a kaszálásra), amelyek
megakadályozzák a jelen lévő gyomok virágzását, szaporodását.
Az Éltv. 50. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tulajdonos az emberre veszélyes és
jogszabályokban nevesített allergén növények jelenléte esetében (így pl. a parlagfű,
selyemkóró, aranka) a határozatban foglaltaknak a megadott határidőre nem tesz eleget,
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közérdekű védekezés elrendelésének van helye. Parlagfű jelenléte esetében a közérdekű
védekezést elrendelő határozat azonnal végrehajtható.
A közérdekű védekezés elrendelése esetében a hatóság, valamint a közérdekű védekezést
elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a
szükséges cselekményeket (főként a kaszálást) elvégezheti.
Erre való jogosultságát pedig kérésre köteles igazolni. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos
költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat meghozatala után igényelheti
a megyei kormányhivataltól A megyei kormányhivatal a közérdekű védekezéssel kapcsolatos
költségeket a hozzá érkezett igény szerint a jegyző részére az előirányzat terhére
megelőlegezi, az igénylés beérkezését követő nyolc napon belül.
Ezek a költségek a tulajdonostól adók módjára behajthatók, majd a befizetésük után vissza
kell pótolni azokat a költségeket megelőlegező előirányzatba.
A jogszabályokban nem nevesített, de allergiát okozható gyomnövények esetében a fenti
eljárás abban az esetben alkalmazható, ha az egészségre ártalmas helyzetet közigazgatási
eljárás során megállapították.
Az emberi egészségre nem veszélyes, de elhanyagolt porták tekintetében a fenti
rendelkezések nem alkalmazhatóak, figyelemmel a magántulajdon sérthetetlenségére.
Ilyen esetben ugyanis nem áll fenn olyan társadalmi cél, amelynek érdekében hatósági
eszközzel a tulajdonjog- a sérthetetlensége ellenére- korlátozás alá eshetne.
A hatályos szabálysértési jog szerint - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magánlaksértést követ el, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy az ezekhez tartozó
bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy
megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad. Meghatározott minősítő körülmények
fennállása esetén a magánlaksértés nem szabálysértés, hanem bűncselekmény.
E szerint a magántulajdonban lévő ingatlanokon elszaporodott, de az egészségre nem
veszélyes, kábítószer előállítására nem alkalmas és külön jogszabályban kötelezően
kiirtandóként nem nevesített növények esetében feltétlenül szükséges a tulajdonos vagy a
rendelkezésre jogosult hozzájárulása már az ingatlanra történő belépéshez is, majd
természetesen az ingatlanon történő bármely tevékenység (kaszálás) elvégzéséhez.
Mindezek alapján összefoglalva : tehát ha az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati
rendeletben meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására van lehetőség. Az emberi egészségre veszélyes
növények esetén belterületen a magántulajdonban lévő területek esetében a jegyző,
külterületen, illetve a belterületi önkormányzati tulajdonban lévő területek esetében a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága határozattal kötelezi a tulajdonost azon
munkálatok elvégzésére (azaz a kaszálásra), amelyek megakadályozzák a jelen lévő gyomok
virágzását, szaporodását. Amennyiben a tulajdonos a határozatban foglaltaknak a megadott
határidőre nem tesz eleget, közérdekű védekezés elrendelésének van helye. Parlagfű jelenléte
esetében a közérdekű védekezést elrendelő határozat azonnal végrehajtható.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Konkrétan itt én most a Malom környékére gondolok, az iszonyúan néz ki.Az épületek
romosak. Azzal nem lehet valamit tenni?
Fischer József polgármester:
A Malom környékével kapcsolatban én már tettem lépéseket, ugyanis felhívtam az illetékes
hatóság figyelmét, mivel a felvételeken általában a belterületek nem látszódnak. Lényeg, hogy
vannak utazó alkalmazottak, akik kijönnek, lefotózzák, és ha nekünk nincs hatáskörünk, akkor
ők megteszik a szükséges lépéseket.
Eddig az utolsó pillanatban mindig sikerült a dolgot elintézni, és ha szóltam, hogy már
nagyon virágzik a parlagfű, akkor levágták a tulajdonosok. Túl sok lehetőségünk nincs.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az életveszélyessé nyilvánítás és az azzal kapcsolatos hatósági intézkedés a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya hatáskörébe tartozik.
A polgármester úrtól úgy értesültem, hogy a romos épületek ügyében meg kívánja keresni a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Osztályát.
Fischer József polgármester:
A levélírás már folyamatban van.
Az egész egy elbeszélgetéssel indult, és ha annak nincs következménye, akkor írok egy
levelet.
A kaszálásnál még el tudtuk érni, hogy idővel, de megtörténtek a kaszálások. Az épületnél
egy olyan választ kaptam, hogy egy Bt. tulajdonában van, de nem magánszemélyekről
beszélünk. Ettől függetlenül egy Bt-ben is vannak személyek, akikkel lehetne beszélni.
Amennyiben nem lesz eredmény, akkor egy fényképpel alátámasztva fogok írni
Dunaújvárosba, ezt már nem lehet tűrni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A másik ilyen terület a Bisztrán féle telek, a Pap László mellett a Nagylóki úton. Azzal mi
van?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Az az OTP-é most már.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor majd az OTP kifizeti a bírságot.
Meg kell csinálni, nem maradhatnak így.
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Fischer József polgármester:
Egy a lényeg, hogy amiben tudunk és kell lépnünk a különböző hatóságok felé, most már
megtesszük, mert most már nem elég, hogy szépen kérjük őket.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ez a rendelet ezeket a dolgokat szabályozza, felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a
lépéseket megtegye, tehát akkor azokat meg is kell tenni.
Fischer József polgármester:
Világos.
Azokat, amelyeket itt helyben megtehetünk, meg is tesszük, ami pedig már nem a mi
hatáskörünk, abban az illetékes hatóságok felé fordulunk, hiszen az önkormányzat
kötelessége, hogy az itt élőknek az élhető környezetet biztosítsa.
A szükséges lépéseket meg fogjuk tenni, és a következő képviselő-testületi ülésen be is fogok
számolni róla.
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 ingatlanok és közterületek tisztántartásáról”
szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról” szóló rendelet tervezetet
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
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szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Samuné Léhner Erzsébet 17.25 perckor elhagyja az üléstermet, ezt követően nem vett részt
a képviselő-testület ülésén.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15.) napirendi pont tárgyalására.
15. napirend
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 10/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új 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.
Szeretném megkérni a jegyzőasszonyt, hogy röviden tájékoztassa a képviselő-testületet a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős
Államtitkárának XXII-6/1899/3/2013. számú államtitkári utasításával elrendelt
célellenőrzések végrehajtása során a Fejér Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról” szóló 10/2013.(XI.16.)
önkormányzati rendeletét.
A Kormányhivatal az ellenőrzés során olyan hiányosságokat, nem megfelelő
szabályozásokat tapasztalt Fejér Megye Önkormányzatai vonatkozásában, melyekre
tekintettek az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete felé is. A javaslatban a Kormányhivatal Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a települi szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálatát és a hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítására tettek
javaslatot.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-én tartott ülésén a a
101/2015. (VII.28.) számú határozatával elfogadva a Fejér Megyei Kormányhivatal
javaslatát, döntött a „települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló” szóló 10/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata elvégzéséről.
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A Kormányhivatal által tett javaslatot megvizsgáltuk, valamint az általuk küldött szakmai
segédanyagot áttekintettük.
A javaslat szerint a helyi rendelet bevezető részében megjelölt felhatalmazó rendelkezés
helytelen.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében:
„Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a
fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
A fentiek alapján a jogszabály bevezető része önmagában nem módosítható, annak
megváltoztatására csak új önkormányzati rendelet megalkotásával kerülhet sor.
Tehát a települi szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 10/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével, és új
rendelet megalkotásával teszünk eleget a törvényben meghatározott rendeletalkotási
kötelezettségünknek.
A rendelet megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályban lévő vonatkozó, magasabb
rendű jogszabályokra, valamint megvizsgáltuk a Kormányhivatal javaslatában megjelölt
esetlegesen előforduló hiányosságokat is.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a kiegészítést.
A díjmeghatározást kivették a kezünkből.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, de ez nem a szilárd hulladék begyújtésére, elszállítására és kezelésére vonatkozó díjakat
már több éve nem az Önkormányzat határozza meg.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ausztriában nem olyan a kép mint nálunk. Ott nincs kint egész nap a kuka.
Fischer József polgármester:
Ez az egész abból adódik, hogy a szolgáltató a költséghatékonyság érdekében megpróbálja a 4
db kukásautóját bevonni, hogy a falvakban összeszedje a szemetet. Ezért nincs is menetrend,
mint a buszoknál, mert attól függ, hogy reggel vagy délután jön, hogy a többi faluban hogyan
sikerül összeszedni a szemetet. Ez sajnos így megy, nem tudom, hogy utol érjük-e valaha az
előttünk járó országokat.
Szomorú, hogy ez van, de egyelőre nincs másik lehetőség.
A lényeg, hogy a díjak meghatározásába beleszólásunk nincs. Lélekszám arányosan sem
vagyunk olyan helyzetben, hogy bele tudjunk szólni a dolgokba, mert a gyűléseken is a
nagyvárosok viszik el a szavazatokat.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Pedig ez egy nagyon fontos dolog lenne.
Fischer József polgármester:
Ez való igaz.
Volt már arról szó, hogy ez is állami kézbe kerül, de majd a jövőben kiderül, hogy mi lesz.
Mi itt a magunk részéről is próbálkozunk, hiszen az óvoda és az iskola is gyűjti a PET
palackokat. Nem titok, hogy elég komoly összegre tettek szert. Egy big bag zsákért 1000,-Ftot adnak, egy alkalommal 5-6 zsákot visznek el, az tehát 5000-6000,-Ft. A múltkor számolták
össze, hogy az óvoda részéről kb. 45.000-50.000,- Ft jött össze, az iskola részéről pedig egy
kicsit kevesebb. Ezek a palackok eddig azonban javarészt a kukákban landoltak.
Most pedig majd megpróbálkozunk a papírgyűjtésével is.
Gálné Papp Erika jegyző:
Jónak tartom a környezet védelme érdekében a szelektív hulladékgyűjtést. Amivel ezt még
jobbítani lehetne, az az, hogyha a lakosokban tudatosítani tudnánk, a szelektívgyűjtőbe vitt
PET palackokat összelapítva tegyék a gyűjtőkbe.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Szerintem, ha folyamatosan szórólapozva lenne, és nem csak egyszer, akkor ez a gyűjtés még
jobban kialakulna.
Talán lenne egy réteg, aki tudatosan csinálná. Nem azt mondom, hogy mindenki, de az
emberek 50%-ánál ezt el tudom képzelni.
Fischer József polgármester:
Igen.
Az nagyon jó, hogy az iskolából, óvodából a gyerekek úgy mennek haza, hogy erre vannak
tanítva. Ez a lakosok elég komoly részét felöleli.
Volt korábban is, és ha lesz rá emberünk, akkor még vissza is térhetünk oda, hogy a
nyugdíjasoktól havonta egyszer kistraktorral elhozzuk.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Valaki egyébként még restelli is elhozni.
Fischer József polgármester:
Nekem is volt már aki mondta, hogy megalázónak érzi.
Erre még visszatérünk majd a későbbiekben, mert van ezekben a dolgokban lehetőség.
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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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról”
kézfelemeléssel szavazzon.

szóló

rendelet

tervezetet

elfogadja,

az

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról” szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására.
16. napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 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:
Megkérem a jegyző asszonyt, tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának
XXII-6/1899/3/2013. számú államtitkári utasításával elrendelt célellenőrzések végrehajtása során a
Fejér Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
„a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet” szóló 9/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletét.

A Kormányhivatal az ellenőrzés során olyan hiányosságokat, nem megfelelő
szabályozásokat tapasztalt Fejér Megye Önkormányzatai vonatkozásában, melyekre
tekintettek az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete felé is. A javaslatban a Kormányhivatal Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2013.(XII.16.)
önkormányzati
rendeletének felülvizsgálatát és a hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítására tettek
javaslatot.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-án tartott ülésén a
101/2015. (VII.28.) számú határozatával elfogadva a Fejér Megyei Kormányhivatal
javaslatát, döntött a „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról” szóló 9/2013.(XII.16.)
önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata elvégzéséről.
A Kormányhivatal által tett javaslatot megvizsgáltuk, valamint az általuk küldött szakmai
segédanyagot áttekintettük.

A javaslat szerint a helyi rendelet bevezető részében megjelölt felhatalmazó rendelkezés
helytelen.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet
módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási
hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
A fentiek alapján a jogszabály bevezető része önmagában nem módosítható, annak
megváltoztatására csak új önkormányzati rendelet megalkotásával kerülhet sor.
Tehát a „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 9/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésével, és új rendelet megalkotásával teszünk eleget a törvényben meghatározott
rendeletalkotási kötelezettségünknek.
A rendelet megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályban lévő vonatkozó, magasabb
rendű jogszabályokra, valamint megvizsgáltuk a Kormányhivatal javaslatában megjelölt
esetlegesen előforduló hiányosságokat is.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszonynak a tájékoztatást.

49

Mivel szinte már minden lényeges dolog elhangzott, arról szeretném csak tájékoztatni a
képviselő-testületet, hogy jelentkezett már egy másik szolgáltató.
Nem mintha nem lennénk megelégedve a jelenlegi szolgáltatóval, de jelentkezett egy másik
szolgáltató, aki lehet, hogy máshogy oldaná meg a dolgot, tehát lehet, hogy ezzel még idén
foglalkoznia kell az önkormányzatnak.
A korábbiakban már beszéltünk a szennyvíztisztító telep kapacitásáról, vagyis arról, hogy ¼-e
sincs kihasználva a kapacitásnak, tehát ennek a kihasználása még lehet egy kisebb bevételi
forrás is. Úgy néz ki, hogy a jelentkező továbbra is fenntartja a korábbi szándékát, de ha oda
kerül a sor, akkor le fogunk ülni vele, hogy mindent részletesen megbeszélhessünk, annak
érdekében, hogy láthassuk, mivel járunk jobban. A lényeg, hogy a lakosság számára ez
drágább nem lehet, olcsóbb viszont igen.
A jobb lehetőség érdekében mindent megfogok vizsgálni, hiszen ha van egy jobb lehetőség,
akkor miért ne választhatnánk azt.
Röviden 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 „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló rendelet tervezetet elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról” szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15./2015.( IX.15.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet
elfogadja és rendeletté emeli.
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A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 17.) napirendi pont tárgyalására.
17. napirend
Beszámoló a 2014. évi önkormányzati adózásról
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett elektronikus úton megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ennél a napirendi pontnál át is adom a szót a jegyzőasszonynak, hiszen ez most az ő asztala.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm szépen.
A települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való
gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az
önkormányzatok önálló gazdálkodásának feltételeinek megteremtését. A gazdasági
önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. §
(3) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző
beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A jogszabályi előírásoknak eleget téve
tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi helyi adóztatási tevékenységről.
Azt gondolom a 2014. évi önkormányzati adókról szóló beszámoló részletesen- az egyes
adónemekre lebontva- tartalmazza a 2014. évi helyi adóztatással kapcsolatos adatokat,
információkat.
Így további szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Természetesen a felmerült kérdésesekre nagyon szívesen válaszolok.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Való igaz, hogy nagyon meg kell becsülni azokat az embereket, vállalkozókat, illetve
mindenkit, aki becsülettel megfizeti ezeket az adónemeket, hiszen ebből jön egy kis plusz,
illetve a lehetőségünk, hogy azokra költhessünk, amelyekre az államtól kapott pénzek nem
elegek, hiszen tudjuk, hogy eléggé szűken mérik a támogatásokat. Éppen ezért sem mindegy,
hogy mennyi folyik be ezekből az adókból.
Oda kell figyelnünk, hogy hány magánszemély, illetve vállalkozó van, akiktől ezek a
bevételink származnak.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Azt gondolom, hogy az Önkormányzat adóbevételei között a helyi adók tekintetében jelentős
bevételt jelent a magánszemélyek kommunális adója is.
Az évi 8.400 Ft magánszemélyek kommunális adóját minden ingatlan tulajdonosa,
használója megfizeti. 2014. adóévben költségvetésünkben a m a g á n s z e m é l y e k
kommunális adó tekintetében 2 . 7 0 0 . 0 0 0 Ft került betervezésre, és 3.099.600 Ft
összegben került előírásra az adó, míg a bevétel 3.033.595 Ft volt. Ezen adót 369 adóalany
fizette meg.
Természetesen ezen összeg összehasonlítva 2014. évi betervezett 18.000.000 Ft és 26.215.161
Ft ténylegesen megfizetett helyi iparűzési adóval összehasonlítva alacsony, de ennek ellenére
fontos bevételt jelent az Önkormányzatnak.
A gépjárműadóból az adóbevétel összesen 6.896.124 forint volt, melyből a saját
költségvetésünk bevétele 2.758.449 Ft.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony, így is van. Nem is arra szerettem volna célozni, hogy ki
mennyit fizet, hanem arra, hogy a mai világban meg kell becsülnünk az adófizetőket a
nyugdíjasoktól kezdve egészen a vállalkozókig.
Természetesen mindent és mindenkit a maga helyén kell kezelni, mivel nagyban függ attól
befizetések felhasználása, hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani, és ezzel mit tudunk
nyújtani a településünk számára.
Ezzel kapcsolatban én ennyit szerettem volna elmondani.
Itt vannak a diagramok, amelyekből egyértelműen látszik, hogy gépjárműadóból származó
bevételt megnyirbálták azzal, hogy elvitték tőlünk a jelentős részét.
Bár lenne egy Hungrana típusú cég, amely ide költözik, és akkor nagyon sok minden
megoldódna, de most ezzel kell gazdálkodnunk, azokat kell megbecsülnünk, akik vannak,
őket kell próbálni helyzetbe hozni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Akkor a kommunális adó az teljesen jól működik? Mindenki megfizeti az adót?
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
A diagram pont azt mutatja, hogy nem.
Gálné Papp Erika jegyző:
A diagram az egyes adónemekből befolyó adóbevételeink mértékét és nem a
kinnlevőségeinket mutatja.
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A magánszemélyek kommunális adója esetén is van kinnlévőségünk, itt is szükséges
végrehajtási cselekményeket- közvetlen letiltás, inkasszó – végeznünk.
Vannak olyan ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó adóalanyok, akik esetében nagyon
nehézkes az adóhátralék végrehajtása, mert nincs bejelentett munkahelyük, jövedelmük, nincs
bejelentett bankszámlaszámuk. Az ingó- és az ingatlan végrehajtás jogszabályi feltételei pedig
vagy a tartozás mértéke vagy az érintett adóalany vagyoni helyzete – nincs végrehajtható
ingó- illetve ingatlanvagyona- miatt pont e körbe tartozó adóalanyok esetében nem állnak
fenn.
A magánszemélyek kommunális adója esetében is van tehát adóhátralék, de azt gondolom,
hogy a mértékét tekintve kezelhető mértékű kinnlevőség, melynek behajtása iránt
folyamatosan intézkedünk.
Bizonyos adónemek- például a gépjárműadó hátralék – esetén van lehetőségünk a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt megkeresni adó-végrehajtási ügyben végrehajtást kezdeményezve az
adóalanyt megillető központi költségvetési támogatásokból illetve visszatérítendő
adótúlfizetéséből illetve adatokat kérhetünk az adóalanyok számláira vonatkozóan.
Folyamatosan megkeressük a Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztárát is a
hátralékkal rendelkező adóalanyok munkahelyének, jövedelmének felkutatása érdekében.
Mindent megpróbálunk megtenni az adóhátralékok beszedése érdekében. Ez nem egy hálás
feladat egyébként, mert nyilván nem leszünk népszerűek a végrehajtási cselekmények végzése
– letiltás, inkasszó-, de az is a dolgunk, hogy megpróbáljunk mindent megtenni annak
érdekében, hogy az Önkormányzat adóbevételei minél optimálisabban teljesüljenek,
realizálódjanak.
Vannak olyan adóalanyok- és lesznek is mindig- , akiknél ezen végrehajtási cselekmények
sem vezetnek eredményre, mert nincs letiltható jövedelmük, nincs inkasszálható
bankszámlájuk, nincsenek ingóságaik.
Esetükben - ha van ingatlanvagyonuk- meghatározott összegű adóhátralék esetén ingatlan
végrehajtás, esetleg halálesetet követően hagyatéki teherként történő szerepeltetés vezethet
eredményre.
Ezen érintett adóalanyok egy része viszont ügyel arra, hogy adótartozásuk mértéke ne érje el
az ingatlan végrehajtást megalapszó mértékét vagy gépjárműadó hátralék esetén a gépjármű
forgalomból való kivonását megalapozó mértéket és időtartamot.
Mi a törvény adta keretek között mindent megteszünk az adóhátralékok csökkentése
érdekében.
Összességében a település adófizetési morálja jónak mondható.
Az azás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján van arra lehetőség- bizonyos
feltételek fennállása esetén-, hogy az adótartozással rendelkezők listáját az Önkormányzati
adóhatóság helyben szokásos módon közzétegye. Eddig ezzel nem éltünk.
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Fischer József polgármester:
Mi az az összeg, amely már közzétehető?
Gálné Papp Erika jegyző:
Az adózás rendjéről szóló 203. évi XCII. törvény alapján az önkormányzati adóhatóság helyi
adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó
nevét elnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Eddig nem éltünk ezzel a lehetőségünkkel, mert - ahogy elmondtam- még kezelhető mértékű
kinnlevőségről van szó.
Természetesen, ez is egy lehetőség, bár más önkormányzati adóhatósági tapasztalatok alapján
elmondható, hogy nem biztos hogy az adósok listájának közzététele az adófizetési morált
döntő mértékben megjavítaná.
Tény, hogy időnként tapasztalt adózói magatartás előtt értetlenül áll az ember. Érthetetlen,
hogyha például egy kisnyugdíjas – igaz kisebb részletekben- be tudja fizetni az adót, akkor a
nála láthatóan jobb körülmények között élő másik adóalany, miért próbál kibújni a
kötelessége teljesítése alól. Adóhatóságunk természetesen megpróbálja utolérni ezen adósokat
is és adóvégrehajtás során beszedjük az adót, így azt a végén meg kell ezen adósoknak is
fizetniük az adót.
Fischer József polgármester:
Teljesen igaza van a jegyzőasszonynak. Amennyiben odáig jutnak a dolgok, akkor kénytelen
leszünk egyéb lehetőségeinkkel is élni.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Azt nézem, hogy a lakosok majdnem 10%-ánál áll fenn, hogy tartozik.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ez így nem pontos.
Tény, hogy egyre több esetben csak az adóvégrehajtás után- felszólítás, letiltás, inkasszó –
realizálódnak az adóbevételek és egyre csökken az önkéntes adómegfizetés.
Vannak olyan adóalanyok, akiktől csak végrehajtás útján tudjuk az adót beszedni.
Ezen adóalanyok között is van olyan, akiknél a viszonylag alacsony jövedelmük mellet nem
az a legfontosabb számukra, hogy az adótartozásukat kiegyenlítsék. Persze nekik is eleget kell
tenni fizetési kötelezettségüknek, ezért ekkor is élnünk kell az önkéntes teljesítés elmaradása
esetén a végrehajtás eszközeivel.
Általában hiába ígérik, hogy részletekben megfizetik a tartozásukat, legtöbbször ezt nem
teszik meg és ekkor sajnos már nincs más lehetőségünk, mint, hogy elküldjük a letiltást.
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Az adott személyeknek ez nyilván rosszul esik, mi sem szeretjük ezt a részét a munkánknak,
de ezt is el kell végeznünk.
Fischer József polgármester:
Igen ez így van.
Egyébként sok butaságot is hall az ember az ilyen személyektől. Például én már kaptam egy
olyan választ is, hogy az adott személy úgy halotta, hogyha kétszer nem veszi át a felszólítást,
akkor a dolog le is van tudva.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az nem így van.
Bár nem az önkormányzati adózáshoz tartozik szorosan de jó lenne, ha a település lakói
tisztában lennének a fizetéses meghagyás szabályaival, mert egyre többen követik el azt a „
hibát”, hogy ezen levelet nem veszik át, vagy az abban foglaltakra nem reagálnak. A
közjegyzői levéllel csak akkor foglalkoznak csak, amikor már letiltják a fizetésüket. Ekkor
azonban már nem élhetnek jogorvoslattal.
A fizetési meghagyásos eljárás „előnye” és „gyorsaságának egyik oka” ugyanis , hogy
bizonyításra, a felek személyes meghallgatására nem kerül sor, továbbá nincs helye
szünetelésnek és felfüggesztésnek. A fizetési meghagyásos eljárás lényege, hogy a jogosult
által követelt és érvényesíteni kívánt, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben
feltüntetett tőkekövetelésnek, valamint annak járulékos költségeinek a megfizetésére a
közjegyző a kötelezettet a fizetési meghagyás kibocsátása útján felhívja, azaz arra, hogy a
kötelezett maradéktalanul teljesítse a jogosulttal szemben fennálló tartozását, annak járulékos
költségeivel együtt. Abban az esetben, ha a kötelezett a követelés jogalapját, összegszerűségét
nem vitatja, azaz a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül nem él
ellentmondással, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, azaz az illetékes közjegyző
jogerősítő záradékkal látja el a fizetési meghagyást.
A jogerős fizetési meghagyásnak ugyanolyan joghatálya van, mint a jogerős bírói ítéletnek,
mely jelenti egyrészt azt, hogy a jogosult ennek alapján végrehajtási eljárást indíthat a
kötelezett ellen, másrészről az abban foglalt követelést többé peres eljárásban sem lehet
vitássá tenni.
Fischer József polgármester:
Így van.
Ahogy a jegyzőasszony is elmondta, mi mindig tesszük a dolgunkat, és nem lehet, hogy
valakit megsajnáljunk, mert ha a szabályokat az egyik ember be tudja tartani, a másiknak is be
kell tudni tartania.
Nekünk ez a feladatunk, ezt meg kell csinálnunk.
Amennyiben átmegyünk másik településre, akkor is ezzel találkozunk, maximum a
hatékonyság lehet más.
Úgy gondolom, hogy erről a témáról a lehető legtöbbet megtudtuk.
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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 2014. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a 2014. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról”
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (IX.14.) számú
határozata
a 2014. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adózás
tapasztalatairól szóló beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális aláségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára- elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
értelem szerint

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 18.) napirendi pont tárgyalására.
18. napirend
Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A következő napirendi pont esetében szintén átadom a szót a jegyzőasszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm szépen.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény -Mötv.- 81.§ (3) bekezdés
f) pontja alapján évente beszámol a képviselő-testületeknek a Hivatal tevékenységéről. A
beszámolóval ezen jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót a Hivatalt
fenntartó másik önkormányzat, Nagylók Községi Önkormányzat a 2015. szeptember 15-én
tartandó ülésén fogja tárgyalni.
Ahogy a kiküldött beszámolóból látható, a beszámoló a Hivatal által ellátott valamennyi
feladatra vonatkozóan lebontva készült.
Véleményem szerint az anyag elég részletes, így ahhoz további szóbeli kiegészítést nem
kívánok tenni.
Természetesen a felmerült kérdésesekre nagyon szívesen válaszolok.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony a tájékoztatót.
Ehhez a témához csak annyit szeretnék hozzáfűzni, az a saját tapasztalatom a közös hivatal
létrehozása kapcsán. Amikor létrehoztuk a közös hivatalt, és megkaptuk a létszámot, illetve
hogy egy közös hivatalnak milyen feladatai vannak, akkor sem volt olyan, amiben ne tudtunk
volna megegyezni Nagylókkal, de onnantól kezdve nekünk, illetve a kolleganőknek még
jobban össze kellett, és most is kell, hogy dolgozzanak, hiszen számtalan dolog van, amiben
egyformák vagyunk, legyen az akár a közmunkaprogram. Természetesen a közös szálunk,
azaz a jegyzőasszony miatt még inkább összefonódunk.
Azt tényleg látni kell, hogy ezeket a feladatokat kellő alázattal és odaadással kell elvégezni.
Többször is elmondtam már, hogy nálunk nem záródik be 16.30 perckor a hivatal ajtaja,
illetve napközben sincs zárva, tehát ügyfélfogadáson kívül is, ha bejött valaki, nem lett
elküldve. A dolgozóink ezt az elvet vallották és vallják most is. Mindent megteszünk az
ügyfelekért, legyen az egy fénymásolás, vagy egy e-mail elküldése.
A két hivatalnak igazán ugrálási lehetősége nincs, nekünk ezzel a felállással kell remélhetőleg
még évekig számolni, tehát a két település az önállóságát megőrizve, de közösen fogja a
problémákat megoldani, egymásnak a tapasztalatokat átadni.
Tehát elmondható, hogy a dolog oda-vissza jól működik, melyhez kell a jegyzőasszony
segítsége is, a polgármester kollegával pedig megpróbáljuk a szükséges hátteret biztosítani.
Eléggé bonyolultnak látszik, és sokszor nem is egyszerű dolog, de ha a megfelelő embert
teszik a megfelelő helyre, és a megfelelő eszközökkel el is van látva, akkor működik. Ezúton
is köszönöm a munkát mindenkinek.
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Gálné Papp Erika jegyző:
A jelenleg működő közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről vagy más önkormányzattal
új közös önkormányzati hivatalt létrehozni legközelebb az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül lehet döntést hozni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (3)
bekezdése alapján ugyanis közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről
az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános
önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal jogelődje a 2010ben létrehozott Nagylók- Hantos
Községek Körjegyzősége volt, a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok
együttműködése tehát már több évre visszanyúlikMi korában egyébként körjegyzőség voltunk, és korábban, tehát 2013. január 1-ével
átalakítottuk Közös Önkormányzati Hivatallá.
Ahogy a polgármester úr is említette az elmúlt évek során változott a közös önkormányzati
hivatal által ellátott feladatok összetétele. Több, államigazgatási hatósági feladat ellátása
kikerült a közös önkormányzati hivatal feladatai közül és a Kormányhivatal Járási
Hivatalához került. Ezek közül az egyik legjelentősebb ügyszámú az aktív korúak ellátásával
kapcsolatos szociális feladatok. Ugyanakkor az önkormányzati munka területén
megnövekedett a Hivatal feladata, elég ha csak a közfoglalkoztatással kapcsolatos
feladatokra, vagy a megnövekedett számú képviselő-testületi ülések és az azokkal kapcsolatos
feladatokra gondolunk.
A közös önkormányzati hivatal munkájáról szóló beszámoló adataiból jól látszik, hogy az
önkormányzati képviselő-testületi ülések száma jelentős, különösen a két település
önkormányzatának összesített ülései számát tekintve.
Éppen azt beszéltük a kollegáimmal, hogy a jegyző teljes munkaidejét kiteszi a két település
üléseinek előkészítése, és nem is elég rá a napi nyolc óra, néha pedig még munkatársak
segítségét is igénybe kell venni.
A képviselő-testületi döntések végrehajtásában szintén közre kell működjön a HivatalEzért bár bizonyos területen csökkent az ellátandó munka mennyisége, másik területen
növekedett, így a munkát a jelenleginél kisebb létszámmal ellátni csak a munka minőségének
romlásával lehet.
Mindezek mellett természetesen igyekszünk a lakosság nem Hivatalunk hatáskörébe tartozó
ügyes-bajos dolgainak intézésében is közreműködni.
A Hivatalunk úgy érzem ügyfélbarát, a lakosság az ügyfélfogadási időn túl is intézhetik
ügyeiket. Ugyanakkor az intézendő ügyekre tekintettel jó lenne, ha lenne legalább heti egykettő nap, amikor elmélyedhetnénk az adott probléma megoldása érdekében a
jogszabályokban és nem kellene az ügyfelek érkezése miatt a munkát kettő- öt percenként
félbeszakítani.
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Igyekszünk természetesen a lakosság igényeit kielégíteni - éppen ezért működik Hantoson
három fővel a Kirendeltség, a szolgáltatást vevőhöz minél közelebb biztosított a Hivatal
szolgáltatásai - de az ügyek intézésére is biztosítani kellene hivatali időt.
Remélem, hogy a lakosság többsége elégedett a Hivatal munkájával. Mindig lesznek negatív
vélemények, főleg azok köréből, akiknek kötelezettséget kell előírnunk vagy akiknél letiltást
kell foganatosítanunk. Ők ezen esetekben biztosan nem kedvelnek minket, de a munkánkhoz
tartoznak ezen tevékenységek is. Mi mindenesetre igyekszünk megtenni mindent, hogy a
többség elégedett legyen a Hivatallal.
Kertész Mihály települési képviselő:
Egyébként az elválás is azon a bizonyos hat hónapon belül történhetne meg?
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen.
Fischer József polgármester:
Azonban nem válhatunk el.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége létrehozásának oka személyi , - Nagylók
Községből távozott a jegyző- illetve gazdasági - a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok
ösztönző támogatásba részesültek- oka volt.
2013. július 1-vel hatályba lépő és jelenleg is hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény- Mötv.- rendelkezése alapján 2000 fő alatti település nem
tarthat fenn önálló hivatalt.
Ettől az időponttól kezdve tehát törvényi előírások alapján Hantos Községi
Önkormányzatnak, mint 1000 fő alatti településnek nincs lehetősége önállóan Hivatalt
fenntartani.
Ahogy már említettem az Mötv. 85.§ (3) bekezdése alapján ugyanis közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselőtestületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül
állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január
1-jén lép hatályba.
Ki lehet tehát válni a jelenlegi közös önkormányzati hivatalt fenntartó társulásból, de csak a
jogszabályokban előírt időbeni korlátokat betartva és másik önkormányzattalönkormányzatokkal- új közös önkormányzati hivatalt fenntartó társulást látrehozva, vagy
2000 fő felett önálló hivatal fenntartásáról szóló döntés meghozatala mellett.
Kertész Mihály települési képviselő:
A két település lakóinak kapcsolatát megnehezíti a Vörösmarty MGTSZ esete. A Hantosi TSZ
jól működött egész addig, míg központi előírás miatt nem köteleztek arra minket, hogy
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Nagylóki Vörösmarty TSZ-szel egyesüljünk, ami, mint tudjuk törnkrement és még most is
folyik a felszámolása.
Ez pedig nem tesz jót a két falu lakói kapcsolatára.
Fischer József polgármester:
Azt szeretném elmondani, hogy Hantos és Nagylók lakosai közötti korábbi ellentét az
önkormányzataink esetében nem áll fenn, hiszen mindkettő külön költségvetéssel, külön felel,
nincs összegyúrva. Mi gazdálkodunk a közel 40.000.000,- Ft-unkkal, Nagylók pedig a saját
pénzével. Minket csak az a veszély fenyeget, hogy a mi itt vagyunk 973 fővel, és Nagylók is
már 1100 fő alá csökkent, tehát nem lesz meg a 2000 fő. Nehogy a végén azt mondják, hogy
kell egy harmadik település is a 2000 fő eléréshez. Ugyanis ez a fajta „házasság” a válaszható
lehető legjobb volt. Abban pedig reménykedünk, hogy ezek a sebek egyszer majd
begyógyulnak.
Jelen pillanatban nem kell vele foglalkoznunk, reméljük nem is kell, hogy belépjen egy
harmadik település a társulásunkba, vagy nekünk kelljen belépni máshová.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Abban az esetben, ha 2000 fő alá csökkenünk, akkor Hantost is külön beveszik valahova,
illetve Nagylókot is?
Gálné Papp Erika jegyző:
Nyilván, hogy én is érzékelem a két település lakói közötti – véleményem szerint kismértékűnézeteltéréseket, hiszen mindkét településen dolgozom.
Ahogy a polgármester úr említette a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok
egymástól függetlenül, teljesen önállóan gazdálkodnak. A Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetése, kizárólag csak a Hivatal költségvetése, melynek bevételi részét döntő
mértékben a közös hivatal fenntartására és működtetésére kapott állami normatíva és csak
kismértékben a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása.
A képviselő úr kérdésére válaszolva, miszerint egy szétválás esetén elképzelhető-e, hogy a
közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok egymástól függetlenül, különböző
önkormányzatokkal állapodjanak meg új közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról, azt kell mondanom, hogy igen, lehetséges.
A képviselő-testületek döntése határozza meg, hogy a törvényi előírásokat betartva kivel
társulnak egy-egy feladat ellátására.
A közös önkormányzati hivatal létrehozása tehát minden kétezer fő lakosságszámot meg nem
haladó község számára kötelező, arról azonban az önkormányzatok – a törvényi keretek
között – önállóan döntenek, hogy mely településekkel kívánnak közös hivatalt létrehozni. A
kétezer fő lakosságszám feletti települések főszabályként önkéntes alapon részt vehetnek
közös hivatalban.
Az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik
jelentős feltétele, hogy valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson
belül kell lennie.
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Közös önkormányzati hivatalt azon települések alakíthatnak, amelyeknek közigazgatási
területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A járáson belül akkor, Sárbogárd lehetne a választási lehetőség.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, Sárbogárd, illetve Nagylók esetében Sárszentágota vagy déli irányban Alap, Mezőszilas
vagy Cece is szóba jöhet.
Sárosd Székesfehérvári, Mezőfalva pedig a Dunaújvárosi Járáshoz tartozik. Tehát Sárbogárd
az a település, amelyet a jelenlegi szabályok szerint választhatnánk.
Azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban egy hipotetikus polémia, hiszen jelen pillanatban a
két település együttes lakosságszáma 2000 fő feletti, a közös önkormányzati hivatal teljesen
törvényesen működik és jogszabályi előírások miatt a közös önkormányzati hivatal fenntartó
társulásból való kiválásról csak több év múlva van lehetőség dönteni a képviselő-testületnek.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Lehetne több közös képviselő-testületi ülés.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az együttes testületi ülések száma az utóbbi időben valóban jelentősen lecsökkent.
A polgármesterek döntésén múlik, hogy például a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetéséről szóló döntéseket együttes ülésen hozzák meg a képviselő-testületek.
Fischer József polgármester:
Térjünk vissza az eredeti témánkhoz.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
munkájáról” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról” szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015. (IX.14.) számú
határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014-évi munkájáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.-évi
beszámolót elfogadja.

munkájáról szóló

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 19.) napirendi pont tárgyalására.
19. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
A bejelentések között három témát szeretnék megtárgyalni, melyek közül az első Sárbogárd
Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása.
19.1.

Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A tűzoltósággal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy bár voltak változások a
vezetőség tekintetében, de ettől függetlenül szerencsések vagyunk, hiszen gyorsan reagáltak a
különböző eseményekre.
Voltak olyan jelzések a képviselő-testület tagjaitól is, hogy próbálkozzunk meg, és alapítsunk
helyi tűzoltó egyesületet.
A vezetőségben történt változások ellenére a gárda gyorsan reagált, amikor például volt
avartűz, vagy egyéb tűz. Én személy szerint nem tudok rájuk semmi olyat mondani, hogy
olyan tevékenységet végeztek volna, amely nem volt megfelelő. Én örülök, hogy jó velük a
kapcsolat, és gyorsan ki is érnek.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Például amikor a szennyvíz telep égett.
Fischer József polgármester:
Igen. Amikor a szennyvíz telep is égett, perceken belül itt voltak, vagy amikor a temető
környéki földek égtek.
A beszámolóban kitérnek részletesen arra, hogy miket csináltak az elmúlt évben.
Én mindenképpen elfogadásra javaslom.
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 Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság
Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés a Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság
Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót- mely jelen
határozat 1. melléklete- változtatás nélkül elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiség Sárbogárdi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét döntéséről értesítse, az ügyben szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

19.2. Döntés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár által a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett munkájáról szóló
szakmai beszámoló elfogadása
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
A következő dolog, amelyet szeretnék megtárgyalni az a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben
végzett munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadása.
A könyvtárral kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy látható a beszámolóban, hogy
milyen rendezvények voltak, mennyi pénzt, illetve könyveket kaptunk.
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, amely bővíti a lehetőséget a faluban,
amely éveken keresztül nem volt.
Ezt a lehetőséget ki is kellene használni. a látogatottság szintje az én szemszögemből nézve
még hagy kívánni valót maga után. Nagyobb hírverés kellene, vagy valamit ki kellene találni,
hogy hogyan is szoktassuk rá az embereket, gyereket a könyvtár látogatására. Könyveink
vannak, helyiségünk van, tehát minden adott, már csak be kellene csábítanunk az embereket.
Maga a könyvtár is, amit tud elkövet ennek érdekében, hiszen anyagi forrást nyújt, támogatja
a programokat is. Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk, már csak nekünk kellene
valamilyen ötlettel becsábítani az embereket.
Erre a témára majd a későbbiekben is visszatérünk.
Annyit szeretnék, még ennél a témánál elmondani, hogy ahogyan a képviselő-testület is tudja
beadtuk a Nemzeti Kulturális Alaphoz a könyvtár fejlesztésére szolgáló pályázatunkat. A múlt
héten azt mondták telefonon, hogy figyeljük az ebr42 rendszert, mert forráshiány miatt
parkoló pályára kerültünk, és lehet, hogy a közeljövőben találnak pénzt, de ha mégsem, akkor
is felmérték már azt, hogy valamivel esetleg támogathatnák a könyvtárunkat. A rendszerben
jelenleg sajnos nincs semmi változás, de várunk, mert még nem kerültünk elutasításra.
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 Döntés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
által a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett
munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár által a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett munkájáról szóló
szakmai beszámoló elfogadásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett munkájáról szóló szakmai
beszámoló elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár által a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos községben végzett munkájáról szóló
szakmai beszámoló elfogadásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben Hantos
községben végzett munkájáról szóló szakmai beszámolót- mely jelen határozat 1.
melléklete- változtatás nélkül elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár vezetőjét döntéséről értesítse, az ügyben szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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19.3. Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám alatti , hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77
hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen. Az utolsó téma, amelyet szeretnék megtárgyalni az nem más, mint a 2434
Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti, hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásának szándékáról döntéshozatal.
A Zelnik bácsi házáról van szó. Amiért felötlött bennem a vásárlás, amikor megtudtam, hogy
ez az ingatlan eladó, az nem más, mint a befektetés.
Természetesen attól, hogy van megtakarításunk, még nem kell rögtön költekeznünk.
Ahhoz, hogy elmondjam konkrétan mit is szeretnék kihozni ebből az ingatlanból, tudni kell,
hogy a hivatal épületéhez hozzátartozik a régi iroda épülete is. A régi iroda épületével
kapcsolatban még elődöm is annak tudatában volt, hogy a Gergely és Társa Bt.-hez tartozik,
az ő tulajdonukban van. Nos ez a cég a családot, amelyik kint lakott a Fiáti Kastély
épületében, ide beköltöztette, mivel az az épület lebontásra került.
Sok év után, teljesen más ügyből, vagyis rágcsálóirtásból kifolyólag, amikor is bementem a
Földhivatalba, hogy megtudjam ki a tulajdonos, hogy a rágcsálóirtás összegét ráterheljük,
kiderült, hogy az épületrész Hantos Községi Önkormányzat tulajdona.
Azóta az ott lakó hölgy jogcím nélküli lakóként tartózkodik az épületben. Az épületet, ahogy
a képviselő-testület is láthatja, az idő vasfoga megette, és elég komoly felújításra szorulna.
Az idei évben tervben volt, hiszen a költségvetés tárgyalásánál meg is szavaztunk egy elég
komoly összeget erre.
A beázást egyelőre cserepekkel meg tudtuk oldani, hogy ne ázzon be, de most ezzel az
ingatlan vásárlással olyan lehetőség nyílna meg, hogy a jogcím nélküli lakónak tudnánk
teremteni egy olyan helyet, amely a mostani körülményeitől sokkal különb lenne.
Azt az ingatlant természetesen bérlőként használná, így ezzel az épületrésszel sok-sok
lehetőségünk lenne. Akár a közmunkaprogramban tudnánk használni, és teljes felújításra is
tudnánk pályázni, hiszen akkor már nem lenne lakója. Másrészt vannak olyan szolgáltatások,
amelyek tudnának bővülni, például a fodrászattól kezdve a szoláriumig egy multifunkciós
épületrészt alakíthatnánk ki.
Ez a befektetésből megvásárolt lakás, amelynek kertjét a közmunkaprogram keretében
művelnénk, a későbbiekben szerepet játszhatna bérlakásként, amelyet a megfelelő szabályok
kialakítását követően kiadhatnánk, akár szolgálati lakásnak is.
Bérlők egyébként már többször is jelentkeztek, de a jelenlegi rendeletünk alapján a szolgálati
lakásainkat nem adhatjuk ki bérbe, csak az itteni dolgozóknak.
Tehát ezzel két legyet üthetnénk egy csapásra.
Ez egy jó állapotban lévő ingatlan. Nem titok, hogy az alpolgármester úrral elmentünk
megnézni és megkérdeztük, hogy milyen áron lehetne megvásárolni. Én jó befektetésnek
tartom. Az már csak harmadlagos, hogy a bankban lekötött 20.000.000,-Ft-unk évi 150.000,Ft-ot kamatozott, de ez a bankban tartott lekötés nem biztos, hogy a legjobb befektetés. Ebből

66

az ingatlanból, ha esetleg megszorul az önkormányzat, az állagot fenntartva, több mindent
kitudna hozni.
Azt sem rejtem véka alá, hogy az ingatlant 2.500.000,-Ft-ért szeretnék eladni.
Látom, hogy több emberben is merült fel kérdés.
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen. Köszönöm.
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet is arról amiről a polgármester urat is
tájékoztattam a mai nap folyamán, amikor tájékoztatott arról, hogy a mai ülésen a Hantos,
Kossuth utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szeretne döntést hozatni a képviselőtestülettel.
Előre szeretném bocsátani, hogy jogcím nélküli lakó esetében az Önkormányzatnak nincs
elhelyezési kötelezettsége.
Mindezt nem azért mondom el, mert én azt szeretném, hogy utcára tegyen az Önkormányzat
egy idős, beteg embert, hiszen az elköltözés kérdésében is –magánemberkénthomlokegyenest más álláspontot képviselek, mint a polgármester úr.
Én ugyanis egy 80 év feletti embert már nem mozdítanék el a megszokott lakókörnyezetéből.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor ehhez is kell tartani magunkat, nem költöztethetjük ki a jogcím nélküli lakót?
Gálné Papp Erika jegyző:
Nem, én nem ezt mondtam. Természetesen ebben a kérdésben is a képviselő-testületnek kell
döntést hozni.
Én csak magánemberként mondtam el a kiköltöztetéssel kapcsolatos véleményemet.
Arra hívtam fel a figyelmet, hogy jogcím nélküli lakó esetén nincs elhelyezési kötelezettsége
a tulajdonosnak. Folytatva a tájékoztatásomat – ahogy a polgármester úrnak is jeleztem- a
képviselő-testület ingatlant értékbecslés és lakás esetén energetikai tanúsítvány nélkül nem
vásárolhatt, ezért a mai ülésen – mivel ezek nem állnak rendelkezésre- a lakás
megvásárlásáról nem tud a képviselő-testület dönteni. A mai ülésen legfeljebb a vásárlási
szándékáról tud dönteni a képviselő-testület és majd az értékbecslés és az energetikai
tanúsítvány valamint az adás-vételi szerződés birtokában tud dönteni az ingatlan
megvásárlásáról.
Amennyiben az ingatlant megvásárolja a képviselő-testület és a jövőben bérlakásként kívánja
hasznosítani, akkor ahhoz ki kell alakítani a jogszabályoknak megfelelően a bérlakásként
történő igénybevétel feltételrendszerét.
Új rendeletet kell alkotni a bérlakások igénybevételének szabályaira, a lakbér mértékére, a
pályázati rendszer kialakítására vonatkozóan.
Dönteni kell a bérlakásként történő pályázat feltételeiről, aa beérkezett pályázatok bírálati
szempontjairól is.
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A bírálati szempontnak objektívnek és minden pályázó előtt előre ismertnek kell lennie.
Általában a gyakorlatban a bírálati szempontok mellé pontrendszert alakítanak ki, melyet
mint említettem a pályázat kiírásával egyidejűleg, minden pályázó előtt ismerhetően alkotnak
meg.
Ennek megfelelően pedig az előre kialakított bírálati szempontrendszer alapján a beérkezett
pályázatokat pontozva, értékelve történik a bérlakás bérlőjének kiválasztása.
Tehát bérlakásként történő hasznosítás
szempontrendszert kell kialakítani.

esetén

pályázatot

kell

kiírni,

bírálati

Természetesen – ahogy jeleztem is- nem az a célom, hogy a jogcím nélküli lakót az
Önkormányzat kirakja, és ne gondoskodjon a lakhatásáról, de el kellett mondanom, hogy az
önkormányzatnak nincs elhelyezés kötelezettsége. Az tehát jogilag nem járható út, hogy arra
hivatkozva, hogy el kell a jogcím nélküli lakót helyeznie az Önkormányzatnak, pályázat
nélkül kiutal egy bérlakást számára.
Ennyit szerettem volna megjegyezni, hiszen minden pályázat esetén előfordulhat, hogy több
pályázó jelentkezik, és az is előfordulhat, hogy az előre kialakított rendszer esetén nem a
jogcím nélküli lakó pályázata lesz a nyertes.
Azt gondolom azonban, hogy jelen pillanatban nem is erről kell a képviselő-testületnek
dönteni.
Egy picit azt gondolom össze lett vonva az ingatlan megvásárlásának szándékáról való
döntés- mely jelen napirend témája- és a még meg sem vásárolt ingatlan hasznosításáról való
döntés, mely jelen helyzetben indifferens, nem témája jelen napirendi pontnak.
Amennyiben jól értettem a polgármester úr szándékát, akkor ő arra tesz javaslatot, hogy az
önkormányzat befektetés céljára vásároljon egy lakást.
Arról kell dönteni, hogy egyáltalán jó ötletnek tartja-e a képviselő-testület, támogatja-e az
ötletet.
A hasznosításról később meghozandó döntésekkel határoznia a képviselő-testületnek.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést.
Való igaz, hogy mi a jegyzőasszonnyal ezt a beszélgetést már egyszer lefolytattuk,
átbeszéltük.
Erre én azt mondtam, hogy meg fogjuk találni azt a módot, hogy mindenki jól járjon, ne
legyen senkinek keserű szájíze, de természetesen mindezt a törvényi keretek között.
Elképzelhető, hogy az épületrészt majd lakhatatlanná kell nyilvánítani, mert leromlik az
állapota. Ezt természetesen nem szeretném, mivel önkormányzati tulajdonról van szó.
Azonban ha az önkormányzat vásárol egy lakást, amely nem szolgálati lakás és nem csak a
dolgozóknak adható ki, akkor nekünk már csak a feltételeket kell kialakítani, annak
érdekében, hogy ez a jogcím nélküli lakó ne maradjon fedél nélkül, és ezzel pedig mindenki
jól járjon.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor vegyünk társas lakást, ugyanis itt Hantoson nem egy embernek kellene lakást venni,
hanem körülbelül 4-5 embernek.
Fischer József polgármester:
Én nem egy embernek szeretnék lakást venni. Nem konkrétan ennek a lakónak szeretnék
vásárolni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem, hanem a rászorulóknak.
Fischer József polgármester:
Én a későbbiekre gondolva szeretném megvásárolni ezt a lakást, amikor is majd megnézzük,
hogy kinek milyen feltételek mellett adjuk ki.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy említettem a bérlakások hasznosításának feltételrendszerét önkormányzati rendeletben
kell szabályozni, melyhez a szempontokat a jogszabályi előírásokon túl és azok keretei között
a képviselő-testületnek kell meghatároznia.
A szempontok kialakításánál többek között figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőség, az
emberi méltóság védelmének elvére is.
Fischer József polgármester:
Bocsánat tegyük ezt egy kicsit félre. Bennem jelenleg nem az van, hogy mi abból majd
milyen hasznot húzunk és hogyan.
Én a mostani állapotot, ami most van itt a Nagylóki út 3. szám alatt, azt szeretném rendezni.
Nagyon szívesen átmegyek a képviselő-testület tagjaival, hogy megnézhessék, hogy mit nem
tudunk megvalósítani.
A két szobát is mi tettük rendbe, amelybe beköltözött a hölgy. Ahhoz azonban ahol lakott nem
nyúltunk hozzá, azt most is meg tudom mutatni. Nem azért nem nyúltunk ahhoz a részhez,
mert nincs rá pénzünk, hanem mert egy teljes, nagy felújítás kellene, de addig nem tudunk mit
csinálni ezzel a szárnnyal, amíg a lakó benne lakik. Amennyiben valaki tud erre jobb
megoldást, anélkül, hogy ne vásároljunk meg egy olcsó ingatlant, amely a befektetésnek is
kiváló, szívesen várom, az pedig,hogy a későbbiekben mi lesz annak a sorsa, az a jövő zenéje.
Tehát én ezt a lakást nem azért szeretném megvásárolni, mert valakinek fedelet szeretnék adni
a feje felé, bár az is benne van, hogy nem szeretném csak úgy kitenni, hanem azt szeretném,
hogy az adott épületrész felszabaduljon. Szeretném, ha olyan képet alakíthatnánk ki, amely
egy hivatalhoz illik, de az a szárny lassan egyáltalán nem úgy néz ki. Mi itt évről-évre
fejlődünk, szépülünk, az a rész pedig lefele romlik.
Ezzel szeretném megtalálni a megoldást arra, hogy a lakó valahol lakhasson, és a felszabaduló
épületrészt mi felújíthassuk önerőből vagy pályázatból. Remélem utóbbiból.
A megvásárolt ház kertjét pedig mi művelnénk a közmunkaprogram kereteiben. Azt követően,
hogy hogyan tovább, az még a jövő zenéje.
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Úgy gondolom, hogy ez a 2.500.000,-Ft a mostani árak mellett teljesen rendben van. A
dologba be lesz vonva egy független értékbecslő is, aki már dolgozott Nagylókon is.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Abban az esetben, ha van egy ilyen lakás, és ez az épületrész életveszélyessé válna, és a lakót
mindenképpen ki kellene költöztetni, akkor el kell helyeznünk a jogcím nélküli lakót?
Gálné Papp Erika jegyző:
Jogcím nélküli lakó esetében nincs a tulajdonosnak elhelyezési kötelezettsége. Jogcím nélküli
lakó esetén a tulajdonosnak a kilakoltatás áll rendelkezésére, hogy az ingatlanát „úgymond”
üressé tegye.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nincs lehetőség az önkormányzat kezében, hogy elhelyezzük?
Gálné Papp Erika jegyző:
Amennyiben az Önkormányzatnak van bér- vagy szociális bérlakása és annak hasznosítása
tárgykörben van önkormányzati rendelete valamint döntött annak bérbeadására vonatkozó
pályázat kiírásáról és a bírálati szempontrendszerről és erre a pályázat kiírását ez a lakó
nyújtotta be a nyertes pályázatot, akkor bérbe adható a lakás számára. Bár megjegyzem
jogcím nélküli lakáshasználók részére legtöbb esetben nem ad bérbe másik ingatlant egy
önkormányzat sem.
Bérlakás pályázat esetén viszont előfordulhat, az, amire Koncz Ferenc képviselő úr célzott,
hogy több pályázat is érkezik és az előre kialakított bírálati szempontok alapján nem a
jelenleg jogcím nélküli lakó lesz a nyertes pályázó, illetve a nem nyertes pályák panasszal,
jogorvoslattal élnek a döntés ellen.
Jelen pillanatban viszont, ahogy már jeleztem, nem a még meg sem vásárolt ingatlan
hasznosításáról kell dönteni, hanem arról, hogy egyáltalán szándékában áll-e a képviselőtestületnek ezen ingatlan megvásárlása.
Ez a döntés, egy elvi szándéknyilatkozat lehet, hiszen, ahogy jeleztem is, a képviselő-testület
ingatlant értékbecslés és lakás esetén energetikai tanúsítvány nélkül nem vásárolhat.
Éppen ezért lett volna célszerűbb ha kicsit korábban merül fel a polgármester úrban az
ingatlan megvásárlásának gondolata és nem a mai nap folyamán, mert akkor lett volna
lehetőség akár az értékbecslés illetve az energetikai tanúsítvány elkészítetésére is és a
képviselő-testület ezen információk birtokában dönthetett volna az ingatlan megvásárlása
kérdésében.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Kicsit visszatérve a dologra, ha faluházat szeretnénk, akkor arról volt szó, hogy a LEADERben pályázunk faluház vásárlására.
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Fischer József polgármester:
Egyelőre a LEADER „alszik”.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Egyelőre.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Egyelőre, már lassan egy éve.
Kertész Mihály települési képviselő:
Meg fog is még egy darabig.
Fischer József polgármester:
Sajnos ez így van.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Azt a pénzt visszakaptuk már, amit kölcsön adtunk?
Fischer József polgármester:
Még nem. Én azt az ígértet kaptam, hogy szeptemberben vissza fogják adni. Azt mondták,
hogy a kifizetéseket már elkezdték. Először a vállalkozókat fizették ki, és majd ezt követően
jönnek az önkormányzatok.
Visszatérve a témánkhoz, én azt mondom, hogy az épületvásárlást támogatom. Amennyiben
valakinek van jobb ötlete a lakóval kapcsolatban, annak érdekében, hogy neki tudjunk
kezdeni ennek a beruházásnak, és ne pusztuljon tovább az épületrész, azt nagyon szívesen
várom.
Kertész Mihály települési képviselő:
Az egy teljesen jó elképzelés, hogy azt az épületrészt fel kellene újítani, és a későbbiekben
megőrizni az állagát.
Fischer József polgármester:
Én tudom, hogy a 2.500.000,-Ft egy nagyon nagy összeg egy önkormányzat életében.
Megnéztünk egy másik ingatlant is, amelyre azt mondta a tulajdonos, hogy 2.000.000,-Ft-nál
lejjebb nem megy, de az úgy nézett ki, mint egy üstház, tehát korom volt korom hátán.lt.
Ehhez képest ez az ingatlan teljesen más.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Egy olyan ingatlant nem is szabad megvásárolnia egy önkormányzatnak.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Visszagondolva a lakóra, őt nem lehetne otthonban elhelyezni, úgy ahogyan már volt eset rá a
faluban?
Fischer József polgármester:
Nem,mert az egészségügyi állapota nem indokolja.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Illetve neki abba bele is kell egyeznie.
Fischer József polgármester:
Nos visszatérve, engem az érdekelne, hogy hogyan látja a képviselő-testület az
ingatlanvásárlás kérdését.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Biztosan fel tudnánk használni valamire. Az élet majd megoldja.
Fischer József polgármester:
Én, mint polgármester azt szeretném, hogy ez az épületrészt rendbe tudjuk tenni. Reméljük a
közmunkaprogram keretében meg is tudnánk oldani.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A lakóval egyébként már beszélt a polgármester úr?
Fischer József polgármester:
Még nem, de azt hiszem meg lehetne vele beszélni,illetve ezzel még ráérünk később
foglalkozni, mivel jelen pillanatban még nem erről beszélünk.

Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor most mi a teendő? Ez csak egy javaslat akkor egyelőre?
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Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy már említettem jelenleg ismert információk birtokában, értékbecslés és energetikai
tanúsítvány hiányában a képviselő-testület az ingatlan megvásárlásáról nem tud dönteni, az
ingatlan megvásárlására vonatkozó elvi szándékát tudja kinyilvánítani.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor ez csak egy szándéknyilatkozat.
Fischer József polgármester:
Igen az, de ezzel nincs semmi gond.
Ahogy a jegyzőasszony kérte, én elmentem elkértem a tulajdoni lapot, hogy láthassuk, nincs-e
az ingatlan valamivel beterhelve, amely miatt a vásárlás kizárttá válik, de ilyenről nincs szó.
Én azt mondom, hogy várjuk meg mit mind az ingatlan értékbecslő.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Amikor kint voltunk 600 négyszögölről volt szó, itt már csak 400 van.
Fischer József polgármester:
Igen, sajnos a tulajdoni lap alapján kiderült, hogy csak 400 négyszögölről van szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az előterjesztés mellé minden képviselő megkapta a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott ,
viszonylag régi tulajdoni lapot, melyen az ingatlan nagysága szerepel..
Fischer József polgármester:
Rendben van.
Szeretném egyesével megkérdezni a képviselő-testület tagjait, hogy ki tartja jó ötletnek az
ingatlan megvásárlását.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő úr mit gondol?
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Én jónak tartom az ötletet. Az árból alkudni kellene.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én nem támogatom az ingatlanvásárlást.
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Kertész Mihály települési képviselő:
Jelenleg mindenki ingatlanba fektet. Akinek van egy kis pénze, az ingatlant vesz, és nem a
bankba teszi, mert nem sokat kap érte.
Az ingatlan megvásárlása nem lehet rossz döntés, amennyiben jó áron tudjuk megvenni, fenn
tudjuk tartani az állagát, olyannyira, hogy az értékét meg is tartsa.
Akár a későbbiekben az Önkormányzat egyik dolgozójának is szüksége lehet rá, és be tudjuk
költöztetni.
Tehát úgy gondolom, hogy befektetésnek nem lehet rossz.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én támogatásom az ingatlanvásárlást.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Koncz Ferenc képviselő urat szeretném megkérdezni elmondja-e, hogy miért nem támogatja
az ingatlanvásárlást?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Szeretném megtartani a véleményemet magamnak, amennyiben nem probléma.
Fischer József polgármester:
Rendben, semmi gond.
Mielőtt szavaznánk elmondanám, hogy ebben a határozati javaslatban az szerepel, hogy én a
tárgyalásokat kezdjem meg, az értékbecslő véleményét követően pedig úgy is vissza kell
jönnünk.
Gálné Papp Erika jegyző:
A kiküldött határozati javaslatban a polgármester úr által megadott vételár összege is szerepel.
Amennyiben a képviselő-testület további alku tárgyaként szeretné megtartani a vételár
kérdését, további tárgyalási lehetőséget, ezt az összeget törölni kell a határozati javaslatból.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Szerintem egyelőre ne szerepeljen benne összeg. Várjuk meg, mit mond az értékbecslő.
Kertész Mihály települési képviselő:
Így van, mindenképpen.
Fischer József polgármester:
A vételár nincs lefixálva. Javaslom akkor, hogy a vételárat töröljük a határozati javaslatból.
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Hiszen mi van akkor, ha kijön az értékbecslő és azt mondja, hogy ennél kevesebbet ér, akkor
azért nem fizethetünk többet.
Tehát akkor ez a döntés arról fog szólni, hogy az egész dolgot egyáltalán elindítsuk, az
értékbecslőt kihívjuk, és azt követően visszahozzuk ide.
Ezzel tehát az önkormányzat a vételi szándékát kinyilvánítja.
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 2434 Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti,
hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról”szóló határozati
javaslatot azzal a módosítással, hogy az ingatlan vételárarára vonatkozó részei törlésre
kerülnek fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az előbb elhangzott, a vételárra vonatkozó részek törlésével a „Döntés a 2434
Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti, hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásának szándékáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel

szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IX.14.) számú
határozata
Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám alatti , hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú
ingatlan megvásárlásának szándékáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a ,, Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám alatti, hantosi ingatlannyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról " című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szekrényesi
Györgyné ( Született: Zelnik Erzsébet) Pákozd, Sport utca 24. szám alatti lakos, Zelnik István
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Sárosd, Perkátai út 31. szám alatti lakos, valamint a Tóth Lászlóné ( Született: Zelnik Anikó)
Hantos, Kossuth utca 2. szám alatti lakos tulajdonában lévő
2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám alatti, hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú,
lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlant meg kívánja vásárolni.

kivett

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvásárolni kívánt 2434 Hantos, Kossuth
utca 4.szám
alatti, hantosi
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú
ingatlan értékének
megállapítása érdekében a polgármester szóbeli előterjesztése alapján
a GEO PLAN 96 Mérnök KFT-ét ( 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 4. képviseli: Zsiga
Györgyné ügyvezető ) bízza meg 40.000 Ft +ÁFA azaz 50.800 Ft azaz ötvenezer- nyolcszáz
forint megbízási díj ellenében
A Képviselő-testület a megvásárolni kívánt 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám alatti, hantosi
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészítése érdekében a a GEO
PLAN 96 Mérnök KFT-nek ( 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 4. képviseli: Zsiga
Györgyné ügyvezető ) fizetendő 40.000 Ft +ÁFA azaz 50.800 Ft azaz ötvenezernyolcszáz forint
megbízási díjat az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az ingat|an megvásárlása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megvásárolni kívánt,
Szekrényesi
Györgyné ( Született: Zelnik Erzsébet) Pákozd, Sport utca 24. szám alatti lakos, Zelnik István
Sárosd, Perkátai út 31. szám alatti lakos, valamint a Tóth Lászlóné ( Született. Zelnik Anikó)
Hantos, Kossuth utca 2. szám alatti lakos tulajdonában lévő 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám
alatti, hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan értékbecslését készítesse el, az adásvétel érdekében szükséges előkészítést folytassa le.
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a megvásárolni kívánt,
Szekrényesi Györgyné ( Született: Zelnik Erzsébet) Pákozd, Sport utca 24. szám alatti lakos,
Zelnik István Sárosd, Perkátai út 31. szám alatti lakos, valamint a Tóth Lászlóné ( Született.
Zelnik Anikó) Hantos, Kossuth utca 2. szám alatti lakos tulajdonában lévő 2434 Hantos,
Kossuth utca 4.szám
alatti, hantosi
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú
ingatlan
megvásárlásáról szóló döntés meghozatala érdekében az adás-vételi szerződés tervezetét a
szükséges mellékletekkel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Kertész Mihály települési képviselő:
Az itteni ingatlanokban, ahol a vezető óvónő lakott, már nem laknak?
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Fischer József polgármester:
Nem, azok teljesen üresek. El is mondom, hogy miért. A vezető óvónő, Horváthné Varjas
Krisztina Székesfehérvárra költözött. Egy pedagógus jelentkezett a lakás miatt, de az utolsó
pillanatban valamilyen oknál fogva lemondta. Így tehát az iker lakás jelen pillanatban üres.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor a Krisztina óvó néni Székesfehérvárról fog ide járni?
Fischer József polgármester:
Ahogy korábban elmondtam, az óvónő jelenleg táppénzen van, babavárás miatt, tehát kb. 2-3
évet nem fog dolgozni.
A lakások tehát itt vannak, ha esetleg lesz orvosunk, illetve lenne még egy óvónőre szükség,
illetve rendőrnek is adott lenne a lehetőség a beköltözésre
Kertész Mihály települési képviselő:
A mi rendőrünk már nincs ide bejelentve?
Fischer József polgármester:
A mi rendőrünk Székesfehérváron rendelkezik lakhellyel, illetve jelen pillanatban Röszkére
van vezényelve.
Kertész Mihály települési képviselő:
Tehát még a mi körzeti megbízottunk, de Székesfehérváron lakik?
Fischer József polgármester:
Így van.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ez, hogy lehet? Jól van ez így?
Fischer József polgármester:
Nem, én is mondtam már, hogy ez nem jó így.
Mivel Székesfehérvár elég messze van, ahhoz, hogy körzeti megbízott legyen.
Van még valakinek kérdése?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nekem lenne még két kérdésem.
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Fischer József polgármester:
Parancsoljon képviselő úr.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az egyik, az Lepcsényi Tamás ügye. Sikerült-e már vele beszélni, vagy mit sikerült vele
megbeszélni?
Fischer József polgármester:
A holnapi napon fog kimenni neki a levél, tehát nincs tovább. Két hetet fog kapni, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon az eredeti állapotot helyreállítsa, tehát az általa
ott felhúzott épületeket onnan bontsa le, a kaput bontsa el, ellenkező esetben az önkormányzat
megteszi a szükséges lépéseket.
Kertész Mihály települési képviselő:
Tehát nem volt hajlandó aláírni a szerződést?
Fischer József polgármester:
Nem volt hajlandó. Bejött, és mondott mindenfélét, arról, hogy mi gondoljuk meg ezt jól,
kinek lesz ez így jó.
A törvény az törvény. Ő azt hiszi, hogy olyan jót tett a falunak, hogy ezért cserébe mi
tartozunk neki.
A „csatabárdot” tehát holnap kiássuk azzal, hogy ez a levél elmegy.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ő fizet ide iparűzési adót?
Fischer József polgármester:
Igen.
Én azt hiszem, hogy ennél toleránsabb önkormányzat nem volt. Mi vártunk, de ők nem tettek
semmit, sőt még ők mondták, hogy saját magunknak tennénk jót, ha ezt elnéznénk, annyiban
hagynánk a dolgot.
Ezt azonban nem hagyjuk annyiban. A holnapi nap folyamán ki fog menni a levél, és ha kell,
akkor jön a bírósági út.
Kertész Mihály települési képviselő:
Azt gondoltam volna, hogy teljesen normális dolog, hogy megkapja 20 évre, aláírja a
papírokat és kész.
Fischer József polgármester:
Ez sajnos így alakult.
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Mi lenne a másik kérdés.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A másik az lenne, hogy az előző képviselő-testületi ülésen ígérte a polgármester úr a
falunapokról egy költségvetést.
Fischer József polgármester:
Ez sajnos kiment a fejemből, ezzel nem készültem. A legközelebbi ülésre be fogom hozni.
Megmondom őszintén, hogy szerintem 100.000-150.000,-Ft-tal túlléptük a keretet. Volt, ami
kevesebbe került, volt, ami többe, de a bevételek is jól alakultak a helypénzek kapcsán.
Kb. 1.400.000,-Ft-ban állt meg az egész.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Illetve lenne még egy kérdésem a vezető óvónővel való elbeszélgetés kapcsán.
Fischer József polgármester:
Az a beszélgetés megtörtént.
Koncz Ferenc települési képviselő:
De arról is volt szó, hogy összesítik a szülők véleményét.
Fischer József polgármester:
Azt már Juhász Gabriella óvónő készítette el.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Arról volt szó, hogy azt láthatjuk mi is.
Fischer József polgármester:
Akkor a következő képviselő-testületi ülésre meghívjuk Juhász Gabriella megbízott vezető
óvónőt, hogy tájékoztasson minket, ugyanis már meg volt az első szülői értekezlet.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Ahogy hallom teljesen fel vannak dobva szülők, hogy gyűjtik a pénzt a különböző
foglalkozásokra, úgy, mint lovaglás, stb.
Fischer József polgármester:
Igen, így van. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető, de bízom benne, hogy a szülők
elégedettek lesznek most már.
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