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A lakosság részéről: 13 fő a külön jelenléti ív szerint.
Fischer József polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen
van. Fischerné Koncz Katalin települési képviselő betegsége miatt nem tud az ülésen részt
venni.
Tájékoztatja a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, hgy Simon János a Fejér Megyei
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője a képviselő-testületi ülésen egyéb
elfoglaltság miatt nem tud részt venni.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Koncz Ferenc települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy települési
képviselő szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2015.(XII.16.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.00
órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő
személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
december 16-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítőjéül Koncz Ferenc települési képviselőt válassza meg.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a második alkalommal írásban kiküldött módosított
meghívó szerint javasolja elfogadni.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi döntést hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2015.(XII.16.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.00
órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
december 16-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött
meghívóban szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek
megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Közmeghallgatás
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Képviselői beszámolók
Előadó: Hantos Községi Önkormányzat települési képviselői
3./ Tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: Fischer József polgármester
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4./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Szociális intézményben folyó szakmai munka értékelése – Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
6./ A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Gesztenyés Kert Óvoda- és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetése módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester

módosításáról szóló

9./ A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Döntés a önkormányzati képviselők szankcionálására vonatkozó szabályokról
Előadó: Fischer József polgármester
11./ Döntés a helyi önkormányzat költségvetését érintő közzétételről
Előadó: Fischer József polgármester
12./ A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
13./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése
céljára történő elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítása,
meghosszabbítása
Előadó: Fischer József polgármesteri
14./ AGROSZ KFT kérelme a Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2 területe
értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ)
módosítására
Előadó: Fischer József polgármester
15./ Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatója
által javasolt műszaki koordinátori feladatok ellátására kötendő megbízásról
Előadó: Fischer József polgármester
16.) A 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
17.) Bejelentések

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
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1. napirend
Közmeghallgatás
Előadó: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Még egyszer tisztelettel köszöntök mindenkit. Szokásunkhoz híven, az idén is az
önkormányzat működéséről számolunk be, Az idén újdonságként a képviselő-testület tagjai is
beszámolnak eddigi tevékenységükről, munkájukról.
Az elmúlt éveknek megfelelően idén is az anyagi kondícióinkkal szeretném kezdeni az éves
beszámolómat. A mostani állás szerint Hantos Községi Önkormányzatnak kifizetetlen számlái
nincsenek. Van 20.000.000 Ft-unk lekötve az OTP Bankban, ezen felül a folyószámlán, a
mindennapi költségekre 21.615.122 Ft-unk van. Úgy gondolom, hogy a mai világban ez
nagyon jó. Őszintén szólva, én ezt a vonalat szeretném a továbbiakban is folytatni.
Szeretnék Önöknek beszélni a 2015. évről, a közmunkaprogramról, a pályázatokról, a
beruházásokról, majd át szeretném adni Önöknek is a szót, hogy kérdéseiket, észrevételeiket
feltehessék, melyeket nagyon szívesen veszünk.
Az év elején a költségvetés tervezésekor, az intézményeink fenntartására és minden egyéb
felmerülő költségre 151.564.000 Ft-ot terveztünk, amely az év végére 160.143.000 Ft-ra
módosult. Tehát közel 8.500.000 Ft-tal vagyunk jobb helyzetben.
Nekünk ezzel kell gazdálkodni, és kihozni a legjobbat.
Először azokat a dolgokat szeretném elmondani, hogy mik azok, amelyeket véghez vittünk.
Igaz január-februárban van egy kis pihenő, de az Önkormányzat nem alszik, hiszen ilyenkor
kerülnek a pályázatok kiírásra, amelyeket mi is figyeltünk. Sajnos nem mindig ránk vannak
kiírva a pályázatok, vagy nem olyanok a feltételek, hogy rögtön beleugorjunk. Mindezek
ellenére az idén is sok pályázatot nyújtottunk be, melyekről mindjárt el is mondom, hogy
hogyan is sikerültek.
Sorban haladva elérkezünk márciushoz, amikor is a lakosság igényeinek megfelelően az idei
évben is megünnepeltük a Nőnapot.
Minden egyes olyan ünnepet, amelyet a lakosság igényel, megpróbáltunk megünnepelni.
Tehát megpróbáltuk a lakosoknak az adott hónapokból a legjobbat kihozni.
Térjünk vissza a pályázatokhoz. Nyújtottunk be pályázatot belterületi utak javítására. Sajnos
az önkormányzatunk pályázata forráshiány miatt nem nyert. Nem titok, hogy ebből a
forrásból Dunaújváros kapott egyedüliként a megyében 15 millió forint támogatást.
Nyújtottunk be pályázatot óvodabővítésre is, de egyelőre úgy néz ki, hogy ha nem tudunk
felmutatni plusz gyermeklétszámot, akkor erre plusz forrást sem kapunk, így ez a pályázat
ezért is nem sikerült. De nem adjuk fel. Ha a pályázatot nem ránk írtak ki, ezért nem
pályázhatunk, akkor a legszükségesebb dolgokat megpróbáljuk elvégezni saját forrásból. Az
idei évben meg is történt az óvodában is a nyílászárók cseréjével, a főzőkonyha teljes
felújításával, csempézéssel, taposózással. Mindezen munkálatokat tehát önerőből oldottunk
meg, mivel ahogy már említettem pályázat keretében erre nem volt lehetőség.
Van még egy további pályázat, amelyet benyújtottunk, még hozzá a könyvtár pályázatunk.
amelyet el is nyertünk. Közel 2.700.000,- Ft értékben fejlesztünk, már zajlanak is a
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munkálatok, mellyel egy infokommunikációs terem kialakítása valósul meg. Ehhez nekünk
csak a nyílászárócsere önerőből való megoldását kellett bevállalnunk. A teljes belső felújítás
pedig a pályázaton elnyert pénzből fog megvalósulni.
A belterületi utas pályázat lehetősége kétszer is felmerült, mert egyszer arról is volt szó, hogy
Hantos-telep útját is fel tudnánk újítani, mely már régi álmom, de ez sajnos nem jött össze.
Vannak tervek, számolások, árajánlatok, tehát nem adjuk fel. Lehet, hogy jövőre, vagy akár
két év múlva a megtakarított pénzéből pont erre fog a képviselő-testület fordítani, hogy a
Hantos-telepen élők komfort érzetét is javítsuk ezzel.
A szokásos ünnepeket, programokat megterveztük. Ezek közül a legnagyobb a Jurta napok
volt, melyet közel 1.300.000 Ft-ból valósítottuk meg. A programokon természetesen lehet
változtatni, azok nincsenek kőbe vésve.
Egy kicsit részletesebben szeretnék kitérni a közmunkaprogramra.
A közmunkaprogramban háromféle programot indítottunk el.
A közmunkaprogram kapcsán már január-februárban el kell kezdeni a tervezgetést,
számolgatást, hogy márciusban a munkálatokat meg tudjuk kezdeni.
A három közmunkaprogramban, amelyet említettem: a mezőgazdasági termelésben 9 fő,
vízelvezetésben 8 fő, belterületi utak karbantartásában , járdaépítésben pedig 5 fő vett részt.
A három programra 24.200.000 Ft-ot biztosított az állam. Ebben benne volt a 22 ember bére,
a dologi kiadások, amelyekre az építkezések során szükség van, például sóder, cement,
eszközök, munkaruházat.
Már a tervezgetéskor is látszott, hogy lesznek olyan programok, melyeknél a hozzájárulást az
önkormányzatnak kell kiegészítenie, ha azt akarjuk, hogy a munkások még novemberben is
dolgozzanak. Így közel 400.000 Ft-tal kellett az önkormányzatnak ezekhez a kiadásokhoz
hozzájárulnia.
Meglátásom szerint érdemes kitérni a három program eredményeire is. Az ároképítők, id.
Tausz László vezetésével 820 m kibetonozott árkot készítettek el a Táncsics utca, Hunyadi
utca és Nagylóki út különböző szakaszain. Közel 4000 db járdalapot öntöttek ki a fiúk, és
betonoztak.
Nem titok, hogy néha vannak gondok a munkásokkal, de a lényeg az értékteremtés, így
megpróbáljuk a hibákat, gondokat kiküszöbölni.
A járdaépítő csapat 736 m járdát épített meg, szintén id. Tausz László vezetésével. A járda
építésére a Rákóczi utcában a bolttól, a Táncsics utca mindkét oldalán, és az Óvoda közben
került sor.
Ahogy mondtam néha vannak problémák, gondok, a munkások okoznak néha fejtörést, nem is
keveset, de remélem, hogy amit ők véghezvisznek, az évekig ott lesz még, megmarad.
A mezőgazdasági termelést hagytam utoljára. Ahogy tudják az idei évben belevágtunk a
fűszerpaprika termesztésbe, amely nem csak nekem, hanem minden dolgozónak, aki ebben
részt vett feladta a leckét.
Ahogy Önök is hallják, látják, egy polgármesternek szinte mindenhez kell már egy kicsit
értenie, attól függően, hogy milyen programba vág bele. Hiszen a hivatal dolgozóinak megvan
a saját területük, melyen tevékenykednek, és nincs külön ember, aki ezzel foglalkozzon,
mindezekhez értsen. Bár érdemes lenne elgondolkozni az elkövetkező években egy ilyen
szakember alkalmazásán, mert az évek alatt lehet, hogy kifizetődő lenne.
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Visszatérve a fűszerpaprikához elmondhatom, hogy az első évet 360 kg fűszerpaprikával
zártuk, nem hinném, hogy ezért szégyenkeznie kellene az ezzel foglalkozó csapatnak. Azt
hiszem, hogy ezzel egy olyan terméket kaphattunk meg, amely tényleg az ellenőrzött
forrásból származó termék.Ebben a termékben nincs téglapor, színezék, hanem teljesen
Hantosról származik. Az, hogy egy sárbogárdi üzemben lett megszárítva és ledarálva, azt
nézzük el.
Ezen kívül 10 q burgonya, 10 q hagyma, illetve konyhai felhasználásra paradicsom, paprika,
tök stb. került megtermelésre.
A paprika értéke, mivel 3000 Ft az önköltségi ára 1 kg terméknek, már több mint 1.000.000
Ft, a további zöldségek értéke is 1.000.000 Ft felett van, tehát kb. 2.200.000,-Ft az
összértékük.
Minden település más, nem hinném, hogy lenne két egyforma település, polgármester,
képviselő-testület, vagy akár egyforma gondolkodás. Mi megpróbáltuk a lehető legjobbat
kihozni a közmunkaprogramból. Tetemes mennyiségű papírmunka van még így is vele.
Annak ellenére, hogy minden évben van olyan beruházás, amelyet el kell végezni önerőből,
még így is tudtunk úgy gazdálkodni, hogy még a tavalyi év végi záráshoz képest egy kicsit
több is lett a pénzünk. Mindez sajnos nem a kamatoknak köszönhető, mert a 20.000.000 Ftunk, amely le van kötve, kb. éves szinten 200.000 Ft-ot kamatozik, amellyel lehet, hogy sokat
is mondtam.
Meg kell találnunk a módját, hogy ezt az összeget hova tudnánk fordítani, mi az, amibe bele
lehet vágni, és amivel gyarapíthatnánk is kicsit ezt a megtakarított összeget. Sokan mondják,
hogy nem ez az önkormányzat feladata, tehát, hogy profitot termeljen, de szerintem az sem a
feladat, hogy felélje a megtakarításait.
Az év folyamán történt egy házvásárlás is. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Kossuth
utca 4. szám alatti ingatlant megvásárolja, mivel jó vételnek találta. Reméljük, hogy
találhatunk neki egy megfelelő funkciót. Egyébként mi szeretnénk, ha bérlakásként
szolgálhatna, a kertjét pedig a közmunkaprogramba szeretnénk bevonni.
Magát az ingatlant egyébként 2.500.000 Ft-ért vásároltuk meg. Az ingatlant a jövő évben
szeretnénk egy kicsit csinosítani, javítgatni, mert belülről rászorul.
Azt gondolom, hogy a beruházás befektetésnek nem volt rossz, és ha olyan funkcióra
hasznosíthatjuk, még akár segíthetünk is vele valakinek.
Visszatérve a beruházásokhoz, szeretném elmondani, hogy vannak olyan személyek, akik
nélkül néhány beruházásunk nem jöhetett volna létre, hiszen önkéntesen, szabad idejüket
feláldozva jöttek és segítettek nekünk. Természetesen meg kell jegyeznem, hogy e munkákba
a közmunkaprogram dolgozóit is maximálisan megpróbáltam bevonni, tehát szeretném nekik
is megköszönni a lelkiismeretes munkájukat. Részt vettek ugyanis az óvoda teljes
felújításánál, majd a Védőnői Szolgálat, és Orvosi rendelő vizesblokkjának felújításánál is
tevékenykedtek. A kiülőnél is elég komoly munkát végeztek. Mellettük pedig vannak azok az
emberek, akik önként ajánlották fel segítségüket.
Ezúton szeretném megköszönni segítő munkáját:
- a vizesblokk munkálataiban részt vevő Tűz Andrásnak, ifj. Nagy Gyulának és Tóth
Eriknek,
- a kemence építésében részt vevő Gergelyi Pálnak,
- az ács munkálatok elvégzésérért Horváth Attilának, Horváth Mirkónak, ifjabb és
idősebb Bolye Györgynek,
- a kovács munkálatok elvégzéséért id. Koncz Ferencnek
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gipsz kartonozás elvégzéséért id. Tórizs Jánosnak.
villanyszerelési munkálatokat elvégző Házi Tibornak, Nagy Gyulának,
Kerítésépítésben részt vevő Hegedüs Csabának,
a föld munkálatokban való segítséget köszönjük a Simon Kft.-nek, az AGROSZ Kft.nek, Bódi Zoltán alpolgármester úrnak, Kertész Mihály települési képviselőnek,
Lukácsi Sándornak.
Bármilyen hihetetlen volt egy róka invázió is, ezért meg kell, köszönjem ifj. Koncz Ferenc
képviselő társamnak, hogy segítette e problémánk megoldását.
Ahogy mondtam, vannak olyan programok, amelyeket megkezdünk az év elején, de sajnos
van, hogy az élet közbeszól. Ilyenkor sem ijedünk meg, mert mindig van tartalék tervünk is,
és folytathatjuk a munkánkat. Itt jönnek képbe az előbb felsorolt személyek, remélem senkit
sem hagytam ki.
Pozitív dologként elmondható, hogy a tavalyi évről áthúzódó pályázatunk az idei évben
fejeződött be. Ez a pályázat még a Belügyminisztériumi pályázat volt, amelyet
kamerabővítésre írtak ki. Ezek a kamerák az idei évben hadrendbe álltak. Írtam is egy
összefoglalót a Fejér Megyei Hírlap újságírójának, amelynek a „ A 22-es csapdája lett
Hantos” címet adtam, mivel 22 db kamera van jelenleg szolgálatban. Remélem hamarosan
meg is jelenik az újságban az erről szóló cikk.
A meglévő 6 kamera mellé a Belügyminisztériumi pályázattal 14 db kamerát sikerült
felszerelni, illetve önerőből további 2 darabot, az óvodához, amellyel egy kicsit az óvodát
szerettük volna bevédeni, ha mástól nem az oda a kerítésen át bemászó kamaszoktól. A másik
kamera a gazdasági bejáratot, parkolót figyeli, védi.
A többi kamerából, ahogyan Önök is láthatták, 2 db Hantos-telepre került ki, a Nagylóki útra,
a Dózsa utcában, a postánál, a parkban kerültek kamerák elhelyezésre. Ezen kívül
intézményben is került kamera elhelyezésre, méghozzá itt a Kultúrház előterében, valamint a
konditerembe, a rongálás elkerülése érdekében. A Hivatal udvarát szintén felszereltük egy
kamerával, hiszen a garázsban is vannak elég komoly értékek, igaz ott van riasztó is, de
sosem lehetünk elég biztosak. Igaz, hogy a cikkben azt írtam, hogy nem lehet elég kamerát
kihelyezni, azonban van az a kameramennyiség, amelynél már meg kell állni.
Mi nem azért helyezzük ki ezeket a kamerákat, hogy mindenkit láthassunk, hanem azért, hogy
ha történik valami, akkor vissza lehessen nézni a felvételeket, és ezekből megtalálják a
bűnelkövetőket.
Ehhez kapcsolódik még, hogy megalakult, és bejegyzett keretek között működik a Hantosért
Polgárőr Egyesület 10 fővel. Ez a 10 fő vizsgázott polgárőr, az egyesület bejegyzett
adószámmal rendelkezik.
A történet elég hosszú, amely elindult 2014 decemberében és 2015 augusztusában ért véget.
Köszönet ezúton is Gál Istvánnak, akivel végig küzdöttük a papírmunka részét ennek a
bejegyzésnek, hiszen segítséget nem nagyon kaptunk hozzá.
Az Önkormányzat a megalakult egyesületet támogatta is egy kis pénzzel, így most már a
szombati napon be is mutatkozik a Polgárőr Egyesület, illetve bemutatják azt az autót is,
amelyet a bakonycsernyei polgárőrségtől kapott. Ez egy Lada Niva típusú gázos-benzines
autó, amely szerintem megfelelően fogja szolgálni azt a célt, amelyet egy újonnan megalakult
polgárőrségénél kell.
Ezzel azt hiszem, hogy az általunk felállítható védelmet megtettük.
Egy másik pályázatunk, amelyet már elkezdtünk évekkel ezelőtt, és azóta is görgetjük
magunk előtt, az ivóvíz arzénmentesítése. Megnyugtatom Önöket, hogy semmivel sem
rosszabb a vizünk, mint akár ezelőtt 4-5-8-10 évvel. Annyi változott azóta, hogy beléptünk az
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Unióba, és itt a határértékeket lejjebb vitték, így már csak az víz jó, amely 10 mikro
grammnál kevesebb arzént tartalmaz. Az állás jelenleg is ugyanaz, mint 1-2 éve, tehát mindig
a határéték felett vagyunk egy kicsivel, ezért is köteleztek bennünket a beruházásra, amelyet
meg is kezdtünk. Ahogyan azt tudják kutat szerettünk volna fúrni Hantos-telep mellett, ahol
azonban arzén helyett mangán került a vízbe, így sajnos azt a kutat nem tudjuk ívóvíznek
használni. Az idei évben azon települések közé kerültünk, melyeknél ez a program kiemelt
projekt lett, ami azt jelentette, hogy első körben közel 85.000.000 Ft-ot irányoztak elő
számunkra. Ennek elsőre nagyon is örültünk, mert úgy nézett ki, hogy ez az összeg elég lesz a
vizbázis kialakítására.
Szeptemberben jött egy jelzés, hogy Hantos Önkormányzatának már csak 32.000.000 Ft jut
erre a beruházásra. Akkor a Fejérvíz szakemberei azt mondták, hogy ebből az összegből
maximum az épületeket lehet felhúzni, de abból a tisztítóberendezést nem lehet megoldani. A
szükséges hatóságoknak elküldtük a leveleket, hogy gondolják ezt át még egyszer, mivel
ekkora összegből nem tudjuk megoldani az ívóvíz arzénmentesítését. Azóta eltelt 4 hónap, de
még nem történt semmi, remélhetőleg keresik a forrásokat.
Attól ez a víz nem olyan rossz, én magam is iszom belőle néha.
Az biztos, hogy ezt a beruházást nem tudjuk megoldani önerőből, azonban ha már más
települések megkapták a 85-95%-os támogatást, akkor mi is szeretnénk megkapni.
A 2015. évről átölelve minden témát, elmondtam nagyjából mindent.
Van egy ígéretünk, hogy azokat a településeket, amelyeknek nem volt adóssága, azokat
díjazni fogják. Ennek egy részét valóban meg is kaptuk már. Ez az a 10.000.000 Ft, amelyből
a Rákóczi utca egy szakasza elkészült. Az állam azonban még így is „tartozik” 10.000.000 Fttal, amelyet reméljük, hogy a 2016. évben meg is kaphatunk. Ebből szeretnénk befejezni a
Rákóczi és Hunyadi utca fennmaradó részét, valamint a Kossuth utca legrosszabb részének
felújítását.
Mindezekre megvannak a terveink, árajánlataink, a pályázatot benyújtottuk, de forráshiány
miatt elutasítottak minket, kérték, hogy adjuk be jövőre is a pályázatot, mi pedig be is fogjuk
adni.
Sajnos sok település velünk együtt ebben a cipőben jár.
A 2016-os évre még el szeretném mondani, hogy olyan elképzeléseket, terveket igyekszünk
majd magunk elé állítani, amelyeket el is tudunk érni, nem kergetünk hiú ábrándokat.
Vannak olyan beruházások, amelyeket pályázati erőből szeretnénk megvalósítani. Ezeket a
pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, hiszen vannak kész pályázataink, csak a
megfelelő kiírást várjuk.
Az intézményeink felújítására is várjuk a megfelelő pályázat kiírását, hiszen szinte
mindegyiken lenne mit csinálni. Amiket tudunk önerőből megcsinálunk, de a nagyobb
beruházásokat inkább pályázatból szeretnénk megvalósítani, például egy tetőcserét.
Ugyanez vonatkozik az Önkormányzat épületére is, amelynél a lakószárny rendbetétele a jövő
év egy kiemelt feladata lesz. Vannak erre tervek, de még nem szeretnék ebbe nagyon
belemenni, mert ha nem valósul meg, akkor csak szép álom volt. Remélem márciusra már
többet tudok erről mondani. Szeretném a közmunkásokat is bevonni.
Az biztos, hogy a beszámolóm elején említett összeget nem fogjuk felélni, de szükséges
beruházásokat megtesszük, a pályázatokra pedig odafigyelünk. Az egyszerűbbeket megoldjuk
magunk, de a bonyolultabbaknál már megbízunk egy csapatot.
Terveinek tehát vannak, úgymint az épületek megújítása, fűtéskorszerűsítés, Hantos-telep és
Hantos összekötése egy kerékpár-, vagy gyalogúttal a két tó között, annak érdekében, hogy a
Hantos-telepiek is biztonságosan tudjanak közlekedni.
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A LEADER-es pályázatoknál, amely egyelőre most szünetel, nyertünk már 3 projektet.
Szeretnénk megvalósítani azt is, hogy a temetőbe kijuttassuk az áramot, melynek több
funkciója is lenne, illetve már a hatóságok is felhívták rá a figyelmünket, hogy nem ártana, ha
megoldanánk.
Az utak állapotát pályázatokkal szeretnénk javítani, de ha úgy nem sikerül, akkor lassan
megyünk rajtuk végig, és évente csinálgatjuk meg őket, bevonva természetesen azokat a nagy
gazdákat, vállalkozókat, akik a legtöbbet használják az adott útszakaszt. Nem hinném, hogy
ők elzárkóznának a segítségtől.
Említettem már, hogy a közmunkát teljes mértékben szeretném kiaknázni, ki szeretném hozni
belőle a maximumot. Meg fogom próbálni, illetve megpróbáljuk, hiszen nem egyedül
dolgozom ezen az egészen, nagyon komoly háttérmunkákra van szükség.
Zárszóként annyit szeretnék még elmondani, hogy a képviselő-testület, az önkormányzat,
valamint mindenki, aki itt él Hantos településen fogjon össze, az élet minőségének, a komfort
érzetének javítása érdekében, ha pedig valamit ehhez ajándékba kapunk, azt fogadjuk el.
Én továbbra is szeretnék a képviselő-testülettel, a hivatali dolgozókkal valamint Önökkel
együtt azért dolgozni, hogy jó legyen Hantoson élni, hantosinak lenni.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, várom a kérdéseiket.
Amennyiben kritika van, azt is építő jelleggel szoktam beépíteni, de ha dicséret van, azt is
elfogadjuk.
Önöké a szó.
Hozzászólások:
Mauczka Miklós:
Az előbb említette a polgármester úr, hogy kicsi a kamat? Próbálták már államkötvénybe,
vagy bármi ilyesmibe bele tenni, ami kamatozna?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Megmondom őszintén, hogy nagyon körbe kell ezt a témát járni, látva a Quaestor történetét.
A Magyar Állampapír mégiscsak állami papír, de meg kell néznünk, hogy ezekért a
hozamokért mit kell megtennünk. Elképzelhető, hogy erre a pénzre nekünk, akár már holnap
szükségünk lesz. Olyan óriási nagy különbségek nincsenek. AZ OTP összeghatártól teszi
függővé a kamatokat. Amennyiben 50.000.000 Ft-unk lenne, az látványosabb kamatot hozna.
Nekik ez a 20.000.000 Ft igazából csepp a tengerben, nekünk viszont nagy pénz.
Meg kell vizsgálni, hogy mit lehetne ebből kihozni.
Mauczka Miklós:
Tehát a lényeg, hogy ne kelljen ezt a pénzt lekötni, bármikor hozzá lehessen férni.
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Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Pontosan. Ha lenne egy nagyobb összegünk, akkor annak egy nagyobb részét leköthetnénk, és
a többi hozzáférhető lenne.
Érdemes elgondolkodni rajta.
Vágó István:
El kell mondjam, hogy ismerem az önkormányzatot, illetve a polgármester urat is. El kell
ismerjem, hogy a nehézségek ellenére elég jól küzdenek. Gratulálok. Így tovább, vagy még
jobban is, ha lehet.
A Polgárőrség megalakulása személy szerint nekem nagyon tetszik, nagyon jó. Reméljük a
kamerák meg fogják akadályozni az olyan eseteket, mint ami a közelmúltban történt a bolt
előtt. A pénztárca eltűnésére gondolok.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e szennyvízcsatorna a közeljövőben? Én anno
csináltam egy elég kicsi szennyvíztárolót és arra lennék kíváncsi, hogy kell-e nagyobbat
csináltatnom?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen mindenki nevében a gratulációt, aki tette a dolgát.
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság esetében a rendőrkapitány személyének változása hozott
magával némi változást. A rendőrség hozzáállása jobb lett, viszont ők sem tudnak mindig
jelen lenni, illetve ők sem tudják a bűnelkövetéseket nullára redukálni. Hantos esetében
kaptunk egy beszámolót, amelyből látszik, hogy 1-2 esetre redukálták a bűnelkövetéseket.
Ezek az esetek szinte a kertek felől való beközlekedésből származtak, hiszen az onnan való
bejutást nincs az a rendőr, polgárőr vagy kamera, amely észre venné.
Amit pénzből meg lehetett valósítani, azt megtettük. A polgárőrök fognak járőrözni, a
kamerarendszer működik, több mint egy hónapig vissza lehet keresni a történteket. A kerteket
sajnos azonban nem tudjuk figyelni.
A kedves ismerősünkkel történt pénztárcás eset sajnálatos dolog, de az is egy pillanat műve
lehetett.
Mauczka Miklós:
Ezzel csak az a baj, hogy ráfogják, hogy megélhetési bűnözés, és összelop vele több százezer
forintot, mi mikor fogunk annyit keresni?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Igen, erről beszélhetnénk órákat is akár.
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Lényeg, hogy a sajátunkra kell próbálni vigyázni, az ügynökökben nem bízni, nem beengedni,
vagy áthívni valakit.
A helyben lakókkal sok mindent nem tudunk kezdeni, megpróbálunk oda figyelni rájuk.
A szennyvízcsatornára visszatérve.
Voltak már számolgatások, és a jelen állás szerint házanként 300.000-400.000 Ft-ba kerülne
házanként, de ebben még nincs benne az a kalkuláció, hogy a gerinchálózatra ez hogyan
csatlakozna rá.
Jelen pillanatban tehát, a két település által működtetett szikkasztós, nyárfás megoldás
működik. Vannak egyébként már tervek, hogy, megpróbáljuk még olcsóbbá tenni a
szippantást. Vélhetően minőségi javulás is lesz, illetve az árak is lejjebb fognak menni. A
törvény készülőben van, mely szerint kötelezővé fogják tenni mindenkinek évente egyszer a
szippantást, m3-tól függetlenül.
Egyelőre azt mondom, hogy vagy nagyobbat kell csináltatni, vagy többször kell
szippantgatnia.
id. Koncz Ferenc:
Elnézést kérek, egy kicsit késve érkeztem, de hallottam a beszámolóját.
Nagyon örülök, hogy a régi elképzelés, a kiülő megvalósult.
Régi vágyunk volt, hogy piacteret alakítsunk ki.
Jelezném, hogy ehhez parkolót kellene csinálni a Kultúrház mögötti részen, illetve bekötő utat
a Kultúrházhoz. Az árusokat pedig az utcáról be kellene ide hozni. Ez nekik is könnyebb
lenne.
Ennek a kérésnek úgy gondolom meg van az alapja.
A másik dolog, hogy korábban szó volt róla, hogy a Fiáti határ mentén gazdasági utat fog az
önkormányzat létrehozni, hogy ne menjen tönkre a Dózsa utca, hiszen már látható, hogy
kátyúsodik. Ehhez meg kéne keresni a gazdálkodókat, akik azt az utat használják.
A belterületi utak kapcsán még el kell mondanom, hogy az Ady utca sarkán megáll a víz,
felfagyhat az úttest. Nem kell rá milliókat költeni, de a közmunkásokkal meg lehetne
csináltatni, hogy az se menjen tönkre.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Való igaz, hogy régi vágy volt a kiülő. Nagyon sokan hozzá tették a saját kezük munkáját.
Ez olyan kategória, hogy kellenek a jó ötletek, meg kell tervezni és meg kell valósítani, hiszen
erre nem fognak pályázatot kiírni.
A piactér témája is nagyon régóta foglalkoztat minket, ezzel viszont vannak gondok. Nem is
gondolná az ember, hogy mennyi szabálynak kell megfelelni ahhoz, hogy piactérnek
nevezhessük. Már látjuk az alagút végét, remélhetőleg pontosan a közmunkaprogram kerete
révén, hiszen az ott megtermelt terményeket szeretnénk majd árulni, mivel elsősorban ide
Hantosra termelünk.
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Meg fogjuk találni a módját, hogy az árusokat be tudjuk ide hozni, hogy ne ott az út szélén
áruljon. Egy normális, ellenőrzött formában való árusításra van szüksége, tehát elüldözni nem
szeretném őket, de szükség van szabályokra.
Az út kapcsán már készültek számolgatások, hogy hogyan és mennyiből lehetne
megvalósítani.
Jövő évre betervezzük.
Az Ady utcában való víz elvezetésre már vannak tervek. Szeretnénk K-szegélyt elhelyezni,
ami megfelelő lejtéssel elvisz a vizet az árokba, de nem kell olyan mély árkot ásni. Nem
hinném, hogy ez akkor költség lenne.
Köszönöm az ötletet.
2012-ben írtak ki pályázatot-telephelyet megközelítő szilárd burkolatos útra. Ekkor én rögtön
kértem egy árajánlatot a Fiáti fasor útjára, amely a Simon Kft. telephelyéig szólna. Pontosan
nem emlékszem az összegre, de kb. 2.000.000-2.700.000 Ft-ra jött ki az az összeg, amiből
meg lehet építeni. Azt hiszem, hogy ehhez 30% önerőt kellett volna biztosítania az
önkormányzatnak. A vállalkozók nem zárkóztak el a hozzájárulástól, viszont a 30%-os
önerőre akkoriban biztosan nem volt pénzünk. Most lehet, hogy lenne, de azóta nem írtak ki
ilyen pályázatot.
Úgy gondolom, hogy nem rossz ötlet. Akik ott laknak, tudják, hogy megpróbáltuk a nagy
mezőgazdasági gépekkel közlekedőket kiszorítani onnan. Ezeknek az utaknak a teherbírása
valóban nem erre van kitalálva. Amennyiben lesz rá mód és lehetőség meg fogjuk vizsgálni,
hogy belevágjunk-e egy ilyen munkálatba. Valóban sokat nyernénk vele, ha nem a falun
keresztül közlekednének a szántóföldekre.
A jövőre nézve, ha vannak ötletek, szívesen fogadjuk őket. Nem szégyen tanulni az előttünk
járó településektől. Együtt kell kitalálni azt az útirányt, ami jó nekünk, mi az, amire szükség
van, miben kell fejlődnünk.
Akár felém, akár a képviselők felé, akár a hivatal felé forduljanak bizalommal.
Nekünk az számít, hogy ha valaki bejön, a hivatalba el tudja intézni a problémáját az, aki vele
foglalkozik, érezze át a problémáját, és tegye meg a lehető legjobbat.
A képviselő-testülettel mi ma este is azon leszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten egy kis
1500 Ft értékű karácsonyi csomagot juttassunk az arra rászorulóknak. Várhatóan erre jövő
héten, szerdán kerül sor.
Amennyiben nincsenek további kérdések rátérnénk a 2.) napirendi pontunkra, méghozzá a
képviselők beszámolóira.
További kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
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2. napirend
Képviselők beszámolói
Előadó: Települési képviselők
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatokat áttanulmányozás végett megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva. A települési képviselők részére a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2)
bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak képviselői tevékenységéről évente
történő beszámolási kötelezettségükről szóló tájékoztató levél tértivevényekkel, valamint a
települési képviselői beszámolók írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ezen kötelezettségünket is törvény írja elő. Nekünk a tevékenységünkről be kell számolni, azt
el kell mondani. Ennek a kötelezettségünknek is eleget kell tenni.
A beszámoló lényege, hogy elmondjuk, hány gyűlésen vettünk részt, milyen határozatokat
hoztunk.
Én 12 éven keresztül képviselőként is benne voltam a képviselő-testület munkájában, de most
polgármesterként az Önök akaratából a második ciklusomat kezdtem meg 2014. évben.
Azzal, hogy hány ülés volt, hány rendeletet alkottunk stb. azzal nem untatnám Önöket, majd
képviselő társaim úgy is kiegészítik az általam elmondottakat.
A lényeg, hogy én megpróbáltam a falu életében részt venni. Amit kitaláltam azt nem
hárítottam át másra, hanem én is aktívan kivettem a részem. Olyan feladatot nem állítottam
senki elé, amelyet ne tudott volna teljesíteni.
A falu életében nem volt olyan rendezvény sem, amelyen ne jelentem volna meg.
Nekem ez a feladat nem teher, remélem, hogy lesz erőm nekem is és a képviselő társaimnak
is, hogy a feladatainkat jövőre is végre tudjuk hajtani.
Én ennyit szerettem volna a magam részéről elmondani.
Vágó István:
Én két szót szeretnék szólni.
Igaz, hogy most nem vagyok képviselő, de voltam már.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a régi képviselők nem jöhetnének-e össze az új
képviselőkkel egy kicsit beszélgetni a régi időkről? Lenne miről beszélgetni.
Fischer József polgármester:
Ennek semmi akadálya. Kitalálunk egy ilyen fórumot, amelyen a régi tapasztalatokat adhatják
át. Örülnék neki, ha lenne egy ilyen szerveződés. Lehetne az idősebbektől tanulni.
Mivel én a képviselői munkámról szóló beszámolót befejeztem át is adnám a szót Bódi Zoltán
alpolgármester úrnak.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Elnézést kérek, de az alpolgármester úr beszámolója előtt a Képviselő-testületnek döntenie
kell arról, hogy a polgármester úr eleget tett-e a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt,
a választópolgároknak képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási
kötelezettségének. Erről, minden települési képviselő esetében egyedi döntést kell hoznia a
képviselő-testületnek. Erre vonatkozó határozati javaslatokat a képviselő-testület tagjai
írásban megkapták.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
beszámolómhoz?
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati települési képviselő beszámolási
kötelezettségem teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Fischer József önkormányzati települési képviselő beszámolási
kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2015. (XII.16.) számú
határozata
Önkormányzati települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének
megállapítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fischer József
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, polgármester, települési
képviselő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak
képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási kötelezettségének eleget tett.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Átadom a szót Bódi Zoltán alpolgármesternek, települési képviselőnek.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Tisztelettel köszöntöm a választópolgárokat, valamint képviselő társaimat is.
Ahogyan a jegyzőasszony is elmondta az Mötv. 32.§ (2) bekezdése k. pontja alapján ezen
kötelezettségemnek eleget kell tennem.
2014. évi megválasztásomat követően az alakuló ülésen alpolgármesternek is
megválasztottak, így azóta ezt a tisztséget is betöltöm.
2014. év folyamán kérelmeznünk kellett a köztartozásmentes adózói adatbázisba való
felvételemet és abban folyamatosan szerepelnem is kell. E kötelezettségemnek eleget tettem,
Ahogy említettem a köztartozásmentes adózói adatbázisba folyamatosan szerepelnünk kell,
ezért folyamatosan figyelnünk kell, hogy nehogy elkéssünk a bevallásokkal, vagy tartozásunk
legyen.
Ezek mellett részt kellett vennünk a Fejér Megyei Kormányhivatal által szervezett kötelező
továbbképzésen. Ez egy két napos továbbképzés volt, ahol rengeteg információval láttak el
minket, amelynek végén vizsga is volt.
Alpolgármesterként nem sokat kellett helyettesítenem a polgármester urat, mert nagyon
keveset volt szabadságon, illetve amikor helyettesítettem, akkor sem hagyott rám sok
feladatot. A helyettesítésre két alkalommal került sor. Az egyik ilyen alkalom a Magyar
Államkincstár óvodai normatíva ellenőrzése volt. A másik alkalommal a közmunkásokat
kellett koordinálni és odafigyelni rájuk. Az év folyamán a polgármester úr munkáját
igyekeztünk segíteni azzal, hogy az általa javasolt fejlesztéseket megszavaztuk.
Ahogy többi képviselő-társam, úgy én is az összes rendezvényen részt vettem, segítettem a
lebonyolításukban valamint felajánlásainkkal is hozzájárultunk a rendezvények színesebbé
tételéhez.
Mindez rengeteg időt vett igénybe.
A sok ülés, amelyet tartottunk, szintén rengeteg időnket elvette. A tavalyi évben az alakuló
ülés után már csak 3 nyilvános és egy zárt ülésünk volt, az idei évben eddig viszont volt 13
nyilvános és 5 zárt ülés, melyeken részt kellett vennünk és fel kellett készülnünk.
2014. évben 110 határozatot és 14 rendeletet hozott a képviselő-testület. Az idei évben eddig
169 határozatot és 16 önkormányzati rendeltet alkottunk meg.
Ahogy látható ez éves szinten több mint száz, a települést és az itt élő valamennyi polgárt
érintő döntést jelent.
Tehát elég sok estét el kellett töltenünk együtt a helyi szabályok kialakításához, döntések
meghozatalához.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Kérem, a hantosi választópolgárokat, hogy fogadják el beszámolómat.
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Fischer József polgármester:
Annyit szeretnék elmondani, hogy nálunk Hantoson jelenleg sem, illetve korábban sem vett
fel egy képviselő-testületi tag sem a térítését. Tehát ingyen végzik a feladatukat, áldozzák fel
a szabadidejüket.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása Bódi
Zoltán települési képviselő beszámolójához?
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Bódi Zoltán alpolgármester, önkormányzati
települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Bódi Zoltán alpolgármester, önkormányzati települési képviselő
beszámolási kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással, és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2015. (XII.16.) számú
határozata
Önkormányzati települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének
megállapítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bódi Zoltán
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja,alpolgármester, települési
képviselő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak
képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási kötelezettségének eleget tett.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Átadom a szót Koncz Ferenc települési képviselőnek.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Köszönöm szépen.
2014 őszén első alkalommal nyertem el Hantoson a választók bizalmát az önkormányzati
választáson, azóta dolgozom települési képviselőként valamint képviselő társaim bizalma és
egyöntetű döntése alapján az Ügyrendi Bizottság elnökeként is településünkért.
Ezen megtiszteltetések miatt is érzem azt, hogy nemcsak a választóimnak, hanem a falu
valamennyi polgárárnak tartozom felelősséggel.
Tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten igyekeztem Hantos lakóinak érdekeit képviselni,
gondjaikra megoldást keresni, életminőségüket javítani.
Ezt a munkát nem önállóan végeztem, hanem együtt képviselő társaimmal, a hivatal
dolgozóival, a szolgáltatókkal és egyéb érintettekkel. Ahol letetett magam kerestem
megoldási lehetőséget, máskor közvetítettem, vagy a megfelelő helyre továbbítottam a
problémát. Ezek között volt egyéni és közösségi, közbiztonsági, kulturális és szociális jellegű
is.
A hivatalos kötelezettségeimnek próbáltam maradéktalanul eleget tenni. Ha munkahelyi
elfoglaltságom nem gátolt, részt vettem a testületi üléseken, a képviselői továbbképzésen.
A falu lakóival való kapcsolattartásban a hivatalos formán túl a nem formális módokat is
használtam. A hozzám személyesen, vagy telefonon fordulókat meghallgattam, véleményüket
kikértem, gondjaikat kezelni igyekeztem.
A továbbiakban is igyekszem a belém vetett bizalmat megszolgálni és Hantos lakóinak
érdekeit minden lehetséges fórumon megfelelően megjeleníteni és képviselni.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása Koncz
Ferenc települési képviselő beszámolójához?
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Koncz Ferenc önkormányzati települési képviselő
beszámolási kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadja
el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Koncz Ferenc önkormányzati települési képviselő beszámolási
kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással, és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2015. (XII.16.) számú
határozata
Önkormányzati települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének
megállapítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Koncz Ferenc
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, települési képviselő, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak
képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási kötelezettségének eleget tett.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Átadom a szót Kertész Mihály települési képviselőnek.
Kertész Mihály települési képviselő:
Köszönöm szépen.
2015. éves beszámolómat azzal kezdeném, hogy az egész évi testületi nyilvános és zárt ülések
száma összesen 18, ebből sajnos mezőgazdasági tevékenységeim miatt csak 8 alkalommal
tudtam részt venni. Viszont figyelemmel kísértem a többi testületi gyűlés anyagát is,
amelyekre próbáltam megfelelő észrevételeimet megtenni. Az Ügyrendi Bizottság munkáját
segítettem, döntéseimmel remélem a falu javát szolgáltam. Egyebek között a társadalmi
munkámmal, több alkalommal hozzájárultam a falu szépítéséhez, jobbá tételéhez, például a
temető út betonozása, buszmegálló építése, amelyhez rendelkezésre bocsátottam a traktoromat
az önkormányzat részére. Észrevételeimmel segítettem a polgármester munkáját, például a
Nagylóki és Mezőfalvi út kereszteződésénél található tükör, ami a falu lakosságának
közlekedését segíti. Mondhatnám azt is, hogy amikor nem voltam önkormányzati képviselő,
akkor is megtettem mindent azért, hogy a közösség, amiben élünk, még élhetőbb és
környezetünk szebb legyen, ezt a környezetemben élő emberektől is elvárom, a fiatalokat
buzdítom, hogy tartsanak meg egy erős közösséget, és tegyék szebbé-jobbá a mi kis falunkat,
ne szemeteljenek, ne törjenek- zúzzanak, és másokat is erre kérjenek.
A továbbiakban is megpróbálom a falu javát szolgálni.
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Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Az elmondottak önmagukért beszélnek.
Természetesen vannak olyan dolgaink amelyek nem olyan látványosak, de ezeket vállalták az
urak, ezeknek is eleget kell tenni.
Id.Koncz Ferenc lakó:
Nagyon örülök, hogy a képviselő-testületben összhang van, egyhangúlag tudnak dönteni,
nincs széthúzás.
Fischer József polgármester:
Való igaz, hogy volt olyan képviselő-testület, ami nem volt mindig egységes. Jó dolgok
születtek akkor is, de én is tapasztalom, hogy sokkal könnyebb egy olyan képviselőtestülettel, ahol egyetértés van. Félreértés ne essék, ez nem azért van, mert rokonok, és
barátok vannak a testületben. Mindenki hozzáteszi a munkához a saját élettapasztalatát, a
maga tudását, de ennek a falunak az előbbre jutását igyekszünk szolgálni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása Kertész
Mihály települési képviselő beszámolójához?
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Kertész Mihály önkormányzati települési képviselő
beszámolási kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadja
el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Kertész Mihály önkormányzati települési képviselő beszámolási
kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy tartózkodással, és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2015. (XII.16.) számú
határozata
Önkormányzati települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének
megállapítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kertész Mihály
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, települési képviselő, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak
képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási kötelezettségének eleget tett.
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Mivel Fischerné Koncz Katalin települési képviselő betegsége miatt nem tud az ülésen részt
venni én fogom felolvasni képviselői beszámolóját.
„2014 őszén másodszor nyertem el a hantosi választók bizalmát az önkormányzati választások
alkalmával. Ezen megtiszteltetés miatt is próbálom tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten
képviselni Hantoson valamennyi lakóinak érdekeit, életminőségüket javítani esetleges
gondjaikra megoldást keresni. Természetesen ezt a munkát képviselő társaimmal és a hivatal
dolgozóival együtt valósítottuk meg.
A hivatalos kötelezettségeimnek próbáltam eleget tenni, amennyiben munkahelyi
elfoglaltságom nem gátolt, részt vettem a testületi üléseken, a képviselői továbbképzéseken. A
Leader Egyesület által kért projekt ötletek gyűjtésében és kidolgozásában aktívan részt
vettem.
Az önkormányzat illetve mondhatom a település szinte minden rendezvényén részt vettem,
szervezésükben, lebonyolításukban aktívan tevékenykedtem.
Személyes érintettségem miatt is igyekeztem a civil szervezetekkel (népdalkör, néptánc
csoport, Faluvédő és kulturális egyesület, Nyugdíjas klub) szoros kapcsolatot kiépíteni,
rendezvényeinken megjelenni és másokat is bekapcsolódásra bírni.
A település lakóival való kapcsolattartásban elsősorban a személyes, vagy telefonon történő
megbeszéléseket említhetem, emellett az internet segítségével több hasznos információt
próbáltam közzé tenni az elmúlt időszakban is.
A további munkám során is igyekszem megszolgálni a belém vetett bizalmat és megpróbálom
képességeim szerint Hantos és lakóinak érdekeit megfelelően képviselni.
Tisztelettel: Fischerné Koncz Katalin”
Mivel képviselő tásunk nincs jelen, a neki szóló kérdésekre megpróbálhatok én is válaszolni,
valamint a vasárnapi ünnepségen neki is feltehetik kérdéseiket.
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása Fischerné
Koncz Katalin települési képviselő beszámolójához?
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Fischerné Koncz Katalin önkormányzati települési
képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati
javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Fischerné Koncz Katalin önkormányzati települési képviselő beszámolási
kötelezettsége teljesítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2015. (XII.16.) számú
határozata
Önkormányzati települési képviselő beszámolási kötelezettsége teljesítésének
megállapítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fischerné Koncz
Katalin Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, települési
képviselő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 32.§ (2) bekezdése k. pontjában foglalt, a választópolgároknak
képviselői tevékenységéről évente történő beszámolási kötelezettségének eleget tett.
Fischer József polgármester:
Ezzel a második napirendi pontunk végére értünk. Amennyiben a lakosság részéről nem
merül fel kérdés, úgy két perc szünetet szeretnék elrendelni.

A közmeghallgatás és települési képviselők beszámolója után a lakosság részéről megjelentek
18.37 perckor elhagyták a helyiséget.
A Képviselő-testület 18.45 perckor folytatta az ülését.
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Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán alpolgármester
Koncz Ferenc
Kertész Mihály települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jkv.
Gál István NMI munkatárs
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági előadó
Igazoltan távol maradt:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő
3. napirend
Tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot a mellékletével
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ez is egy újdonság.
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy az anyagot egészítse ki, mondja, el miért is van erre
szükség.
Gálné Papp Erika jegyző:
„A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1)
bekezdés e) pontja, valamint az 51.§ (3) bekezdése előírja, hogy „A települési önkormányzat
(Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot”, valamint „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a
települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.”
Ennek a feladatnak eleget téve készült el a település környezeti állapotáról szóló tájékoztató,
melyet a képviselő-testület tagjai kézhez kaptak.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség 1995. óta él, a környezet állapotáról szóló
lakossági tájékoztató megtartása tehát nem egy új kötelezettsége a képviselő-testületnek. A
Fejér Megyei Kormányhivatal év elején kiküldött egy határidő kalauzt, melyben szerepel az
összes önkormányzati rendeletalkotási illetve önkormányzati döntéshozatali kötelezettség.
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Ezen határidő kalauzban is szerepel a környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató
évenkénti megtartásának kötelezettsége.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Az anyag kiment, amelyben minden elég részletesen le van írva.
Van valakinek esetleg kérdése?
Bódi Zoltán települési képviselő:
Ezeket az értékeket egyébként mérik is? Például a földeknél a nitrát tartalom? Jön valamilyen
hatóság?
Gálné Papp Erika jegyző:
Úgy tudom, hogy jelenleg az Európai Unió által előírt kötelezettség teljesítése érdekében, a
földalapú támogatás kifizetés feltételeként a mezőgazdasági területek talajának összetételét és
pontos GPS koordinátáit fel kell mérni. Ezen felmérések tudomásom szerint jelenleg is
folynak. A környezet állapotáról szóló tájékoztató a jelenleg rendelkezésre álló adatbázisból
készült. Sajnos a környezet állapotáról nem igazán van túl sok adatunk. A legtöbb adatunk a
vizek minőségével kapcsolatban van, mivel elég gyakran mérik az ivóvízben bizonyos elemek
jelenlétét. A szennyvízzel kapcsolatban szintén több adat áll rendelkezésre, hiszen az
alternatív szennyvíztisztító telepet az önkormányzat Nagylók Községi Önkormányzattal
közösen üzemelteti. A környezet állapotáról szóló tájékoztatóban szereplő többi területre
vonatozó anyag összeállításához az interneten elérhető és nyilvános adatbázisok álltak
rendelkezésre.
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 Tájékoztató a környezet állapotáról
határozati javaslatot fogadja el.

szóló

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Tájékoztató a környezet állapotáról szóló határozati javaslatot elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2015. (XII.16.) számú
határozata
Tájékoztató a környezet állapotáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról
szóló tájékoztatót – mely jelen határozat 1. melléklete- és azt az előterjesztéshez
változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására.
4. napirend
Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, határozati javaslatot áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérem, a jegyzőasszonyt mondja el, hogy miért van e téma tárgyalására szükség.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14.pontja
tartalmazza, hogy [önkormányzati társulás esetén] a társulási megállapodásnak tartalmaznia
kell a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettségét.
Önkormányzatunk kettő önkormányzati társulás tagja.
Az egyik ilyen önkormányzati társulás a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás.
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A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodása
XIII. fejezet 1. pontja alapján „A Polgármesterek az önkormányzat szociális- gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló keretében beszámolnak a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról.”
A jogi személyiségű Sárbogárd Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás - a
törvényi környezet jelentős megváltozása miatt - a Sárbogárd Hantos Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás illetve Sárbogárd Hantos Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás átalakításával 2013. július 1-től jött létre.
A jogi személyiség azt is jelenti, hogy a Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló
könyvvezetésre és beszámoló készítésére kötelezett.
2013. július 1. előtt Sárbogárd Város Önkormányzata (mint feladatellátó önkormányzat),
Hantos Község Önkormányzata, és Nagylók Község Önkormányzata - a Sárbogárdi
Kistérség Többcélú Társulása keretein belül - a szociális és gyermekjóléti feladataik közös
ellátására 2008. január 1-vel illetve 2011. január 1-vel a Sárbogárd Hantos Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás illetve Sárbogárd Hantos Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulást hozott létre.
A feladat-ellátásra létrejött Társulások – Sárbogárd Város Önkormányzata által alapított és
fenntartott az Egyesített Szociális Intézmény intézményen keresztül – Sárbogárd Hantos,
Nagylók települések vonatkozásában a szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést,
házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást, az időskorúak
tartós bentlakásos szociális ellátását, időskorúak nappali ellátását, hajléktalan ellátását a
szociális étkeztetést, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatások közül a gyermekjóléti
szolgáltatást, gyermekjóléti szolgálat és helyettes szülői hálózat feladatait látta el.
Az intézmény a fent felsorolt szolgáltatásait döntő mértékben Sárbogárd város lakossága vette
igénybe, a másik két társult település esetén a családsegítésre, házi segítségnyújtásra, a
szociális étkeztetésre illetve a gyermekjóléti szolgáltatásra merült fel lakossági igény.
A társulás által ellátott feladatok tapasztalatai azt mutatták, hogy a közös feladat-ellátás
minden önkormányzat számára pénzügyileg hatékony, szakmailag megalapozott, a
szolgáltatásokat igénybe vevők számára pedig könnyen elérhető volt. Az éves költségvetési
törvények kiegészítő normatívával támogatták a közös feladat-ellátást a családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás téren.
A Sárbogárd Hantos Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretein belül a
feladat-ellátás tartalma megegyezik az előző társulások által ellátott feladatokkal.
A Társulás szervezeti struktúrája a következő:
A Szociális illetve gyermekjóléti feladatokat a Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény látja el, melynek munkaszervezeti feladatait Sárbogárd Város
Polgármesteri Hivatala látja el.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ( továbbiakban: SESZI) pénzügyi-, számviteli és
gazdálkodási feladatait szintén Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala látja el.
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A jogi személyiségű társulás működésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a
képviselő-testület működésére, azaz a Társulási Tanács ülésére szóló meghívók,
előterjesztések előkészítése, kiküldése, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak
való megküldése és a működéssel járó teljes adminisztráció jelentős többletmunkát ad a
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal számára.
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a Társulásban résztvevő
önkormányzatok által delegált képviselőkből, a polgármesterekből áll.
A Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elnöke Fischer József polgármester.
Sárbogárd Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. és 2015. évi
működéséről szóló beszámoló részletesen tartalmazza nemcsak a Társulási Tanács által
végzett munkát, hanem a Társulás gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó
információkat is.
A másik önkormányzati társulás, melyben Önkormányzatunk, mint tagi önkormányzat részt
vesz a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót, a Társulás munkaszervezete készítette el. Ez szintén részletesen tartalmazza a
Társulás működésére, pénzügyi, gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat.
Azt gondolom a beszámoló részletesen tartalmazza az önkormányzatunk részvételével
működő társulások 2014.- 2015. évi működésére vonatkozó információkat, így az írásos
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
van kérdésük a polgármester úr bizonyára szívesen válaszol rá.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
Ez a hármas társulás egy nagyon jól működő társulás. Három önkormányzat van
képviseltetve. Kicsit próbára leszünk állítva január 1-jétől, mert Hantos-Nagylóknak kell majd
egy új szerepkört betölteni, ami egy kicsit kiforratlan. Sárbogárd nem engedi el a kezünket, a
gyermekjóléti szolgálat jól működött, megtették amit kellett.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló az önkormányzat részvételével működő
társulásokban végzett tevékenységről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett
tevékenységről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2015. (XII.16.) számú
határozata
Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett tevékenységről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban
végzett tevékenységről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ (14) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megtárgyalta a Sárbogárd Város Önkormányzat,
Hantos Községi Önkormányzat és Nagylók Községi Önkormányzat által
létrehozott Sárbogárd- Hantos –Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2014. és 2015. évi tevékenységéről, pénzügyi- gazdálkodási helyzetéről szóló
beszámolót
és
azt
elfogadja.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ (14) bekezdésében
foglaltaknak
megfelelően
megtárgyalta
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről
pénzügyi- gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolót és azt elfogadja
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, az ügyben szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására.

28

5. napirend
Szociális intézményben folyó szakmai munka értékelés- Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a melléklettel, a SESZI 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóval áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:
Ehhez túl sokat elmondani nem szeretnék, a beszámolóban részletesen le van írva, hogy
mikkel foglalkoztak.
A másik, amit már mondtam, hogy elég komoly nehézségektől mentesítenek minket ezek a
társulások, és jól is működnek.
A ránk eső részt ki tudtuk és ki is tudjuk fizetni.
A pluszt, amit idehoztak, például a ruhaosztás lehetősége nagyon jó lehetőség volt, és az arra
rászorulók igénybe is vették azt.
Gálné Papp Erika jegyző:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1)
bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója
ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Önkormányzatunknak, mint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény- SESZI- fenntartató
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulásban résztvevő
Önkormányzatnak ezt az értékelést szintén el kell végezni.
Sárbogárd Város Önkormányzata és Nagylók Községi Önkormányzat is már megtárgyalta a
SESZI vezetője által az intézmény 2014. évi munkájának értékeléséről szóló beszámolót.
Ebbe a beszámolóba a SESZI vezetője gyakorlatilag az intézmény valamennyi feladatára
kitérve részletesen ismerteti a SESZI 2014. évi működését.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Szociális intézményben folyó szakmai munka
értékelés- Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális intézményben folyó szakmai munka értékelés- Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2015. (XII.16.) számú
határozata
a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások
2014. évi szakmai munkájának értékeléséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások 2014. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót és étékelést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „ a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja alapján
megtárgyalta Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások 2014. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót és étékelést a – határozat 1. melléklete szerinti- tartalommal,
változtatás nélkül elfogadja.
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 6.) napirendi pont tárgyalására.
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6. napirend
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot a mellékletével, a Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta.
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki azt.
Gálné Papp Erika jegyző:
A gyermekjóléti szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót a komplex gyermekvédelmi
beszámoló részeként már 2015.ben egyszer megtárgyalta Képviselő-testület.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§
(1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálatot fenntartó ellenőrzi és évente egy
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását,
valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát, ezért a SESZI-n belül működő
gyermekjóléti
szolgálat
2014.
évi
munkájáról
szóló
értékelő
beszámolót
Önkormányzatunknak, mint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény- SESZI- fenntartató
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulásban résztvevő
Önkormányzatnak külön el kell végeznie.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
A táblázatokban lehet látni, hogy miket és milyen eseteket láttak el, és azt milyen
rendszerességgel.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Érdekes és tartalmas beszámoló
Fischer József polgármester:
Igen.
Annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy az érintett vezetőkkel havonta egyszer össze szoktunk
ülni, és a problémás eseteket meg szoktuk beszélni. Ilyenkor szoktam meglepődni, hogy
sajnos vannak problémák a felszín alatt, és nem csak a mosdatlanság, hanem akár az
alultápláltság is jelen van.
Amiben tudunk, segítünk, és ők is segítettek, bár sokszor meg van kötve a kezük, illetve volt
olyan is, hogy a szülő zárkózott el.
A mondás igaz, mely szerint csak azon lehet segíteni, aki hagyja magát.
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Ezek ellenére még nem vagyunk veszélyeztetett település, de nem is szabad engedni, hogy
odáig süllyedjünk.
Ha tudunk, segítünk, de csak addig ameddig elmehetünk. A gondolkodást nem tudjuk
megváltoztatni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység értékeléséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékeléséről szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2015. (XII.16.) számú
határozata
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 2014. évi tevékenységének értékeléséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 2014. évi tevékenységének
értékeléséről szóló beszámolót és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „ a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 2014. évi
tevékenységének értékeléséről a – határozat 1. melléklete szerinti- tartalommal,
változtatás nélkül elfogadja.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására.
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7. napirend
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetése módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot a mellékletével
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A számok önmagukért beszélnek.
Már korábban is elmondtam, hogy voltak beruházások, amelyeket elkezdtünk és végre kellett
hajtani. Az óvoda jól gazdálkodott, nincsenek kiugró kiadások.
Azt, amire Koncz Ferenc képviselőtársam felhívta a figyelmet, azaz a telefonszámla
csomagjának váltása, meg fog történni, amikor lejár a hűségidő.
A továbbiakban, ha kiírnak, pályázatot javítunk a tetőszerkezeten, illetve a napelemes
történetet sem felejtettük el.
Jegyzőasszonynak megadom a szót.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen, az intézmény 2015. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató kapcsán említettük, az év közben hozott képviselőtestületi döntéseknek megfelelően módosítani szükséges az intézmény költségvetését is. A
határozati javaslat és melléklete ennek megfelelően, az előterjesztésben szereplő okok miatt.
tesz javaslatot a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi
költségvetésének módosítására.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde 2015. évi költségvetése módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi
költségvetése módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2015. (XII.16.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének
módosítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi módosított költségvetését 27 512 e
Ft bevételi és 27 512 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
• a személyi jellegű előirányzatot 18 307 e Ft-tal
• szociális hozzájárulási adót 4 888 e Ft-tal
• a dologi előirányzatot 2 765 e Ft-tal
• a felújítási előirányzatot 1 552 e Ft-tal
a bevételi előirányzatból
• a központi költségvetésből kapott támogatás 25 960 e Ft-tal,
• előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 1 466 e Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszköz áht-on belül 86 e Ft-tal
jóváhagyja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése Hantos
Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 8.) napirendi pont tárgyalására.
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8. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet a hatásvizsgálati lappal és
indokolással továbbá a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű önkormányzati
rendelet tervezgetettel együtt áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:
Már az ülés elején érintőlegesen elmondtam az anyagi kondícióinkat, illetve, hogy hova
jutottunk el. Most pedig ez látható a rendeletből is, de a képviselő-testület előtt eddig sem volt
semmi sem titok.
Belemehetünk a részletekbe, ha van kérdés, illetve a pénzügyes kolleganő is ki tudja
egészíteni a kiküldött anyagot.
Úgy gondolom, hogy nyitott könyv vagyunk, nemcsak a testület, hanem a falu előtt is, hiszen,
ha bármiről is határozunk, az a jegyzőkönyvvel együtt felkerül az internetre.
Átadom a szót a jegyzőasszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató kapcsán említettük, az év közben hozott képviselőtestületi döntéseknek megfelelően módosítani szükséges az önkormányzat költségvetését is.
Az önkormányzati rendelet tervezet ennek megfelelően, az előterjesztésben szereplő okok
miatt tesz javaslatot a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosítására.
Az államháztartási törvény is előírja, hogy az I. negyedévet kivéve, negyedévente kötelező a
pótelőirányzatoknak illetve az időközben meghozott képviselő-testületi döntéseknek
megfelelően az Önkormányzat költségvetését módosítani.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
A pénzügy részéről van valami kiegészíteni való?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági előadó:
Elsősorban azokat a módosításokat vezettem át, amelyekről a képviselő-testület egyszer már
döntött.
Elismerem, hogy kifelejtettem a lakásvásárlást, de a következő módosításban már benne lesz.
Azt kifelejtettem, mivel a módosítást az októberi állás alapján készítettem, de a lakást
novemberben fizettük ki.
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Fischer József polgármester:
Köszönjük szépen az őszinteséget, ennél nagyobb baj ne legyen.
Csak ismételni tudom magam, hogy ennél nyilvánosabban már nem is dolgozhatnánk.
Természetesen vannak olyan dolgok, amikhez nem kell külön döntés, de erről is tud a testület.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:

Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2015.( XII.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására.
9. napirend
A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet és mellékleteit a
hatásvizsgálati lappal és indokolással áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Rögtön át is adom a szót a jegyzőasszonynak, hogy mondja el e rendelet elfogadását mi is
indokolja.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 5. §-a alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:
kötelező adatkezelés).
Az Info tv. 5.§ (3) bekezdése alapján a kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit,
az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát,
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati
rendelet határozza meg.
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.
Ugyanakkor az Infotv. 24. §-ának (3) bekezdése előírja minden adatkezelést végző szerv
részére, hogy a törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot
kell készíteni.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal mint adatkezelést végző intézmény részére az
Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat elkészült és időközben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vissza is igazolta – külön-külön ügytípusonként – az
adatkezelés nyilvántartásba vételét.
Ez a Szabályzat részleteiben, ügytípusonként tartalmazza a kezelendő adatok fajtáit, az
adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát.
A Szabályzat hivatkozik továbbá az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelést elrendelő
törvényre is. Minderre tekintettel javasolnám, hogy a rendelet egy utalást tartalmazzon a
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Szabályzatra, mely mellékletként meghatározva válna részévé a Kormányhivatal felhívása
alapján kötelezően megalkotandó jogszabálynak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, valamint
jogalkotási kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet
tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet tervezetet elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2015.( XII.17.) önkormányzati
A kötelező adatkezelés szabályairól
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A kötelező adatkezelés szabályairól
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( A kötelező adatkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására.
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10. napirend
Döntés az önkormányzati képviselők szankcionálására vonatkozó szabályokról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A jegyzőasszony nekem előzetesen már elmondta, hogy ez egy igen egyszerű történet, mert
nincs olyan juttatás, amelyet a képviselő-testület tagjai felvennének, így nincs mit megvonni.
De megkérem, hogy mondja el most is, hogy miről is van szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban:
Mötv.) 33.§-a előírja, hogy az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő
önkormányzati képviselő szankcionálására vonatkozó szabályokat be kell építeni a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatába.
Az önkormányzati képviselők szankcionálásának egy módozatát ismeri a törvény, a
képviselői tiszteletdíj megvonását.
Mivel a hantosi képviselők részére nem került sem tiszteletdíj, sem természetbeni juttatás
megállapításra, így ezen szabály nem kerülhet bele az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatába.
A határozati javaslat is azt tartalmazza, hogy mivel a hantosi képviselők részére nem került
sem tiszteletdíj, sem természetbeni juttatás megállapításra, így ezen szabály nem kerülhet bele
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony.
Én azért is emeltem a közmeghallgatáson is, hogy mindenki értesüljön arról, hogy itt a
képviselő-testület nem él ezzel a lehetőséggel, teszi a dolgát és feladatait tiszteletdíj nélkül is,
ami egy szép dolog.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az önkormányzati
szankcionálására vonatkozó szabályokról szóló határozati javaslatot fogadja el.

képviselők

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés az önkormányzati képviselők szankcionálására vonatkozó
szabályokról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2015. (XII.16.) számú
határozata
Döntés az önkormányzati képviselők szankcionálására vonatkozó szabályokról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés az önkormányzati képviselők szankcionálására vonatkozó
szabályokról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő szankcionálására
vonatkozó szabályokat a képviselő-testület azért nem építi be a saját szervezeti és
működési szabályzatába, mert a települési képviselők részére sem tiszteletdíj, sem
természetbeni juttatás nem került megállapításra
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására.
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11. napirend
Döntés a helyi önkormányzat költségvetését érintő közzétételről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja el ebben az estben is, hogy miről is van szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 113. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó
adatainak jogszabályban meghatározott körének a helyben szokásos módon történő
közzétételéről gondoskodni kell.
Ennek alapján határozatban kell rögzíteni, hogy ez a feladat megvalósult, mégpedig úgy, hogy
a képviselő-testület által elfogadott költségvetések, beszámolók közzététele a helyben
szokásos módon megvalósult.
A helyben szokásos mód a hirdetőtáblán történő kifüggesztés. A szélesebb körben történő
megismerés miatt a kifüggesztéssel egyidejűleg az önkormányzat honlapján is megtörténik a
közzététel.
A határozati javaslatban az szerepel, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. §-a alapján a
helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének
közzététele a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel megvalósult,
azzal hogy a szélesebb körben történő megismerés miatt a kifüggesztéssel egyidejűleg az
önkormányzat honlapján is megtörténik.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a helyi önkormányzat költségvetését érintő
közzétételről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a helyi önkormányzat költségvetését érintő közzétételről határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2015. (XII.16.) számú
határozata
a helyi önkormányzat költségvetését érintő közzétételről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ a helyi önkormányzat költségvetését érintő közzétételről szóló
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. §-a
alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban
meghatározott körének közzététele a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel megvalósult, azzal hogy a szélesebb körben történő megismerés miatt a
kifüggesztéssel egyidejűleg az önkormányzat honlapján is megtörténik a közzététel.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 12.) napirendi pont tárgyalására.
12. napirend
A Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a határozati javaslatot áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Ez az a társulás, amelyről már említettem, hogy jól működik.
A módosítással kapcsolatban megkérem a jegyző asszonyt, foglalja össze röviden, hogy miről
van szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Hantos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-i
együttes ülésén döntött a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás és a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás jogutódjaként a jogi személyiségű Sárbogárd – Hantos –
Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. július 1-i hatállyal történő létrehozásáról.
A képviselő-testületek elfogadták a Társulási Megállapodást.
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Hantos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a
Társulási Tanács által tárgyalt, az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1. napjától hatályba lépő
rendelkezéseinek megfelelően kialakításra kerülő Család- és Gyermekjóléti Központ
létrehozása miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.
Ezen túlmenően a V. fejezet 2.3. pontja „Helyettes szülői hálózat” hatályon kívül helyezését
javasolja a Társulási Tanács, tekintettel arra, hogy ezt az ellátást az elmúlt 5 évben egyszer
sem vették igénybe. Ennek ellenére a fenntartónak a szolgáltatással kapcsolatban több
kötelező feladata is van, például a személyi feltételek fejlesztése, gondoskodás a tárgyi
feltételek meglétéről, szakmai ellenőrzés biztosítása. Az intézmény erőforrásai korlátozottak,
ezért a célszerűség és a hatékonyság elve alapján a szolgáltatás nyújtása nem indokolt.
A Társulási Megállapodás XIV. fejezet 1. pontja értelmében „A Társulási Megállapodás
módosításának kezdeményezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.” A 2. pont alapján
„A Társulási Megállapodás módosításához a Társulási Tanács minősített többségű döntése
szükséges.”
A 3. pontja értelmében a „Társulási Megállapodás módosítását a Társult Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek jóvá kell hagynia. A Társulási Megállapodás módosítása az
utolsóként a módosítást jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép
hatályba.”
A Társulási Megállapodás módosításának előkészítése közben a Magyar Államkincstár
jelzése alapján a Társulási Megállapodás további módosítása is szükséges az alábbiak
szerint:
-

Módosítani szükséges az I.4. „A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma”
pontot. A Társulási Megállapodás az alapításkori (2012. december 31-i állapotnak
megfelelő) adatokat tartalmazza. A módosításban a 2014. január 1-i adatok
feltüntetése szükséges.

-

Módosítani szükséges a Társulási Megállapodás XII.2. pontját, amely kimondja, hogy
a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló szerve
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Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a helyi
önkormányzatok társulása által alapított költségvetési szerv esetében az alapításra,
átalakításra, megszüntetésre jogosult szerv az önkormányzatok társulása lesz. (Ebben a
vonatkozásban önálló előterjesztés készült a 2015. december 11-i ülésre.)
-

Módosítani szükséges a Társulási Megállapodás 1. Függelék „Az alaptevékenységek
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása”

Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Való igaz, hogy január 1-jével új történet indul a két település életében. Rosszabb ne legyen
mint volt. Egyelőre minden nehéz lesz az elején, döcögősen, de majd alakul. A megfelelő
személyt kell megtalálni, de január 1-ével helyettesítéssel lesz megoldva. Egyelőre többet én
sem tudok. Sajnos nincs meg a megfelelő ember, mert nincs igazán túljelentkezés erre a
pályára.
Örülünk ha egy jelentkezőt fogunk találni. A lényeg, hogy meg fog oldódni a dolog, mert a
feladat nem maradhat ellátatlanul.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy
a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati
javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2015. (XII.16.) számú
határozata
A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
I. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok
egyetértő döntésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, ezen törvény 13.
§ (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott kötelező feladatuk
megvalósítására létrehozott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítja, amely a Társulási Megállapodás 2. számú módosítása:
1. A megállapodás I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. január 1-i állapot):
Sárbogárd:
Hantos:
Nagylók:

12.545 fő
984 fő
1.065 fő”

2. A megállapodás III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Társulás tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, az Mötv.
13. § (1) bekezdésben meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül
a Társulásra ruházzák át az alábbi feladat- és hatásköröket:
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
8.a szociális szolgáltatások és ellátások”
3. A megállapodás V. fejezet 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.3. Családsegítés (64.§.) a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”
4. A megállapodás V. fejezet 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (40. §) települési önkormányzat
gyermekjóléti szolgáltatási feladatait, valamint a családsegítés feladatait látja el.”
5. A megállapodás V. fejezet 2.3. pontja hatályát veszti.
6. A megállapodás V. fejezet új 2.4. ponttal egészül ki.
„2.4. Család- és Gyermekjóléti Központ (40/A §) járásszékhely településen
működő gyermekjóléti szolgálat, amely szervezeti és szakmai szempontból önálló
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intézményegységként működik. Illetékessége a Sárbogárdi Járás településeire
terjed ki (Alap, Alsószentiván, Vajta, Cece, Sáregres, Igar, Mezőszilas,
Sárszentágota, Sárkeresztúr, Nagylók, Hantos, Sárbogárd)”
7. A megállapodás V. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. A Társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének
feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, valamint Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete és a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete határozza meg.”
8. A megállapodás XII. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló szerve
a Sárbogárd- Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás.”
9. A megállapodás 1. Függeléke helyébe ezen módosítás 1. Függeléke lép.
II. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó döntéseit követően a
Társulási Megállapodás 2. számú módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására.
13.napirend
„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára
történő elszállítása” tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítása, meghosszabbítása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Ezen felül annyit szeretnék elmondani, hogy az idei
év végéig, azaz december 31-ig van a jelenlegi szolgáltatóval, Killer Mihállyal szerződésünk.
Ennek a meghosszabbítására teszek javaslatot a nagylóki polgármester kollégával egyetértve,
hiszen közösen mindketten vele láttatjuk el e feladatot.
A meghosszabbítás dátuma azért március 31. ,mert árajánlatot kérünk tőle is a jövő évre
vonatkozólag.
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Vélhetően mindezek tárgyalására januárban fog sor kerülni, mivel van egy másik jelentkező
is. Természetesen meg kell adni a jelenlegi szolgáltatónak is a lehetőséget, hogy árajánlatot
tegyen.
Valamint a rendelet tervezetet is meg kell küldeni a kormányhivatal részére
véleményeztetésre, de erről majd a jegyzőasszony fog beszélni.
A lényeg, hogy egy új szolgáltató jelentkezett, aki vélhetőleg minőségben és árban is, más
vonulatot fog hozni. Neki is meg kell adni a lehetőséget.
Én nem tartom kizártnak, hogy mindkét szolgáltatót az ülésre meghívjam, hogy a saját
szavaikkal mondhassák, el hogyan képzelik a jövő évet.
Jelenleg azonban ennek a szerződésnek 2016. március 31-ig való meghosszabbításáról kell
döntenünk, az alábbi feltételekkel.
A lényeg tehát, ami vezérelt bennünket a polgármester kollégával, hogy ez a szolgáltatás csak
olcsóbb lehet. A kiindulási alap, hogy mennyivel megyünk lejjebb az árban.
Kérem jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki
Gálné Papp Erika jegyző:
Múlt hét pénteken a nagylóki polgármester úr tájékozatott arról, hogy a hantosi polgármester
úrral együtt tárgyaltak a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft-vel. A Liquid-Porter
Kommunális Szolgáltató Kft. módosított ajánlata 2015. december 14-én érkezett meg. A
nagylóki polgármester úr és a hantosi polgármester úr is arról tájékoztatott, hogy azért tesznek
képviselő-testületeiknek a jelenlegi szerződés három hónappal történő meghosszabbítására,
mert ez idő alatt Killer Mihály jelenlegi szolgáltatónak is lehetősége lesz új árajánlatot adni. A
két árajánlat alapján pedig a képviselő-testület megalapozottabb döntést tud hozni.
Mindezen felül, mivel a céljuk az esetleges szolgáltató váltással, hogy mérsékelhessük a a
lakosság által fizetendő díjakat, növeljük a szippantások számát, ehhez viszont a
rendeletünket is módosítani szükséges. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
szállítására vonatkozó rendeletet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet, mint
környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendelet elfogadás előtt a környezetvédelem
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján
állásfoglalásra meg kell küldeni a tervezetet a Fejér Megyei Önkormányzatnak.
A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (2) bekezdése
c) pontja alapján ugyanis „a megyei önkormányzat az épített és természeti környezet
védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében állást foglal a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.”.

A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése
alapján „a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi
programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.
A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja
a települési önkormányzatot.”
Fentiek alapján tehát ki kell kérni a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
Főosztálya véleményét is ki kell kérni.
A díjmódosítást meg kell előzze egy komoly számításokat igénylő díjkalkuláció is.
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Ehhez pedig idő szükséges. Ugyanakkor a közszolgáltatási szerződés 2015.december 31-vel
lejár és a feladat ellátásáról az Önkormányzatoknak gondoskodniuk kell, ezért tesz a
polgármester úr a közszolgáltatási szerződés időtartamának három hónappal történő
meghosszabbítására javaslatot.
Én ennyit tudok erről az ügyről.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez az új vállalkozás,
akik sokkal nagyobb gépparkkal rendelkeznek és több településen is szolgáltatnak. Már elég
régóta bombázzák ajánlataikkal mindkét települést.
A jelenlegi szolgáltatónak természetesen meg kell adni a lehetőséget, hogy ő is megtegye
ajánlatát a jövő évre nézve. A másik vállalkozás is már itt járt és bemutatta a saját terveit. Az
általa itt hagyott árajánlatot, azért sem hoztuk be, mert nincs mellette a jelenlegi szolgáltatóé.
A döntést tehát kitoltuk március 31-ig. Így van idő a bemutatkozásukra.
Jelenleg egyik mellett sem szeretnék állást foglalni, lássuk mit ajánlanak, és az alapján
válasszuk ki a legjobbat.
Sok mindent mérlegelnünk kell. A két testület kezében lesz a döntés.
De most nem erről van szó, hanem a meghosszabbításról.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a „A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása” tárgyú Közszolgáltatási
szerződés módosítása, meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és
elhelyezése céljára történő elszállítása” tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítása,
meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2015. (XII.16.) számú
határozata
„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára
történő elszállítása” tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosítása, meghosszabbításáról
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a " a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő
elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási szerződés módosításáról" tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1. Hantos
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 1-én
hatályba lépett "Települési folyékony hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára
történő elszállítása" tárgyú Killer Mihály (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.)
egyéni vállalkozóval megkötött Közszolgáltatási szerződés ( továbbiakban:
Közszolgáltatási szerződés) módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
• A közszolgáltatási szerződés 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2.Az Önkormányzat a Képviselő-testület ./2014. (VIII.12..) számú határozata alapján
megbízza Killer Mihály Vállalkozót, a 2.1. pontban részletezett hulladékkezelési
közszolgáltatás elemeinek az ellátásával 2016. január 1.- határozott időre, 2016. március 31ig.”
• A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés egyéb pontjait változatlan formában
fenntartja
2. Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés jelen
határozat 1. pontjában körülírt módosítását is tartalmazó szerződés tervezetet –
mely jelen határozat melléklete- változtatás nélkül jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Killer Mihály (7000
Sárbogárd, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval a módosított Közszolgáltatási
szerződést írja alá.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14.) napirendi pont tárgyalására.
14. napirend
AGROSZ Kft. kérelme a Hantos 4112 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2 területe
értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ)
módosítására
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a kérelmet, a polgármester úrnak küldött, az Agrosz KFT Hantos
telep út egy részének megvásárlása iránti kérelméhez és a HÉSZ módosításhoz kötődően
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kérelemmel kapcsolatos tájékoztató levél és tértivevény másolatát, Kúria Önkormányzati
Tanácsa a Köf.5.047/2013/3. szánon hozott döntését, a Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/02//53-26/2013. számú, a „Tájékoztató önkormányzati tulajdonban lévő utak
értékesítésére, cseréjére „ című tájékoztató másolatát, a Kasib Mérnöki Maneger Iroda
KFT árajánlata és a BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT árajánlatát és tájékoztatóját
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. Az ülés előtt kiosztásra került a képviselőtestület tagjai között az Agrosz KFT 2015. december 16-án érkezett, a kérelmében
foglaltakkal kapcsoltban felmerült költségek viselésével kapcsolatos kötelezettségvállalási
nyilatkozata levele másolata, szintén a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elnézést kell kérjek, amiért ezzel kapcsolatban az anyag egy részét csak most tudom odaadni,
de ez még a mai nap folyamán érkezett.
Ettől függetlenül meg kell beszélnünk, hogy mit is akarnak tőlünk, és mi mit tudunk
megtenni. Megpróbálom egyszerűen és érthetően összefoglalni.
Az AGROSZ Kft. részéről Kovács Endre ügyvezető azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy
Hantos-telepen a Kft birtokában vannak a kérelmükben említett helyrajzi számú ingatlanok.
Elmondása alapján, amiért ezt az egész ügyet elindítanák az, hogy szeretnék egy helyrajzi
szám alá vonni ezeket a területeket, mert szeretnének a közeljövőben egy nagyobb beruházást
megvalósítani.
Az utat ehhez szeretnék megvásárolni, ez azonban nem egyszerű.
A jegyzőasszony, amiben tudott mindenben segített ahhoz, hogy hogyan is lehet ezt az egész
ügyet szabályosan véghezvinni. Az egész azonban időben sem rövid és pénzben sem olcsó.
Az út jelen állás szerint belterületi út, amely forgalomképtelen.
Ahhoz, hogy ezt az utat értékesíthessük, átsorolhassuk a HÉSZ akár többszöri módosítására is
szükség van, vagyis hozzá kell nyúlni a jelenleg érvényes építési szabályzatunkhoz, ami
pénzbe kerül.
Ahhoz, hogy a törvényességet megállja ez az egész történet elég sok hatóság előtt meg kell
feleljen és elég sok tervezésnek is meg kell előznie.
Mindezekre már érkeztek árajánlatok két csapattól is. Az egyiket Nagylók ajánlotta a másikat
pedig az AGROSZ Kft.
Amiről nekünk ma dönteni kellene az, hogy ezt a fajta támogatást megadjuk-e az AGROSZ
Kft. felé. A most kiosztott papíron egyébként az áll, hogy vállalják a felmerülő költségeket is.
Abban kellene véleményt alkotnunk, hogy ezt a procedúrát el szeretnénk-e indítani. A
leírásokból látható, hogy 5 hónap fél év is lesz, mire megfutja a maga köreit.
Az idő is nekünk dolgozik, mert eddig úgy volt, hogy december 31-ig meg kellene kezdeni
ezeket a munkálatokat, mert utána csak teljesen új HÉSZ alkotásával lehetne az ügyet
lebonyolítani, de a napokban érkezett levél a kormányhivataltól, amelyben a mostani állás
szerint 2016. december 31-ig kerülhet sor a módosításokra.
Tehát ha azt mondja a testület, hogy bizonyos feltételek mellett, határidő tűzésével
belevághatunk, akkor van egy évünk, hogy meg is valósuljon.
Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egyfajta vélemény kialakult bennem, de a
képviselők véleményének függvényében fog a döntés alakulni. A magam részéről én
támogatnám az eladást, de csak úgy, hogy ez az önkormányzatnak nem kerülhet pénzébe,
amiket nekünk meg kell tenni, tegyük meg. Annak, hogy egy cég erősödjön és több adót
fizessen majd nekünk, vagy akár munkahelyet teremtsen, nem vagyok ellene.
Amennyiben az AGROSZ Kft.t vállalja a költségeket, akkor én javaslom, hogy a képviselőtestület fontolja meg a kérést.
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Amennyiben nem támogatják a kérést, akkor szeretném azt is hallani, hogy miért nem.
Szeretném tehát a képviselők véleményét is meghallgatni, mert őszintén szólva ilyenben még
nekem sem volt részem. Ilyen fajta kérelem még nem volt. Ilyen utas történet miatt még nem
került sor a szabályzat módosítására.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor lett volna ilyen, ha eladjuk a tavas gazdának az utat.
Fischer József polgármester:
Az más történet, mert az az út folytatódik is.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ha megnézzük a térképet, itt is van berajzolva egy kis út.
Fischer József polgármester:
Ez az út igazából szántóföld.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Ezeknek a szántóföldeknek eladás esetén meg lesz oldva máshonnan a megközelíthetősége?
Fischer József polgármester:
A napokban tudtam meg a sárbogárdi ügyvédi irodától, hogy a szántóföldre való átjutás
biztosításához szolgalmi jogot lehet bejegyeztetni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az egészben az az érdekes, hogy a tó gazdának nem adtuk el az utat, pedig az külterületi út.
Fischer József polgármester:
Azért a kettő között óriási különbség, hogy a tónál az út folytatódik, az nem egy zsák utca. Ez
az út így is -úgy is zsák utca, mert annak vége van, nem vezet sehova.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi gazdasági ügyintéző:
Jelezni szeretném, hogy én laktam odakinn és a berajzolt kis út soha nem is volt ott.
Fischer József polgármester:
Így van, az valahogy oda került.
Én elmondtam az álláspontomat. Én azt elfogadhatónak találnám, ha döntenénk arról, hogy
támogatjuk-e vagy sem, ha igen milyen feltételekkel, vagy hogy egyáltalán nem kívánunk
ezzel foglalkozni.
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Én el tudok képzelni egy olyat is, hogy hárman összeülünk azzal a csapattal amely az
ajánlatot is küldte, valamint a Kft.- vel és megbeszéljük, hogy ki, mit és milyen feltételekkel
vállal. Ezzel látnám, hogy előre lépünk.
Gálné Papp Erika jegyző:
Kérhetnék szót én is?
Fischer József polgármester:
Persze, parancsoljon jegyzőasszony.
Gálné Papp Erika jegyző:
Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület számára kiküldött, eredetileg a polgármester úr
részére készült és megküldött, a Hantos, Hantos-telep űt egy részének az értékesítésével
illetve a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításával kapcsolatos tájékoztatásomban
részletesen leírtam az önkormányzati utak értékesítésével illetve a HÉSZ módosításával
kapcsolatos, jogszabályi hátteret. Nem kívánom az egész jogi hátteret a tájékoztató levélben
szereplő részletességgel szóban is ismertetni, de a legfontosabb előírásokra szeretném a
figyelmet ismét felhívni.
A helyi közút értékesítése során a következőket kell figyelembe venni:
Az önkormányzat tulajdonosi szemszögéből megkülönböztetünk önkormányzati közutat (helyi közút),
helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutat, valamint helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől elzárt magánutat.
Azok a külterületi utak, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak és önálló helyrajzi számú, nem
önkormányzati tulajdonú területek kizárólagos megközelítésére szolgálnak, nem lehetnek közforgalom
elől elzártak, ezek az utak a helyi közúthálózat részei.
„A nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény - Nvtv. - 5. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi
közutak és műtárgyaik, melyek a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik. Az Nvtv. 6. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a (2)
és (3) bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői
jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított
szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom,
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul
nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.”
A törvényben forgalomképtelenné minősített ingatlanok forgalomképtelen jellegüket mindaddig
megtartják, ameddig a forgalomképtelenséget előíró törvényt nem módosítják, vagy az
önkormányzatok az ingatlanjelleget településrendezési eszközökkel meg nem változtatják.
Ha rendezési terv módosítása, vagy egyéb eljárások teljesítése miatt a helyi közút egészének vagy egy
részének megszüntetése és az érintett ingatlan üzleti vagyon körébe való átsorolása válik indokolttá, a
helyi közutak átminősítésének jelenleg kialakult eljárási rendjét az Nvtv. nem érinti.
Az utak jellegének megváltoztatása során a következőket kell szem előtt tartani:
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„A közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény - Kktv.- 29. § (7) és (9) bekezdése
szerint: „ (7) Közül, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítéséhez, korszerűsítéséhez
(továbbiakban együtt: építés), forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez,
elbontásához - mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység végzéséhez - a közlekedési
hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 60 nap. ”
„(9) A közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a
közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől elzárni az utak
forgalomszabályozásáról és forgalomba helyezéséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezelőjének) a kérelmére, a közlekedési
hatóság engedélyével szabad. A magánútnál közforgalom számára való megnyitásának, illetve
elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyezést a tulajdonosnak
(kezelőnek) kell kezdeményeznie. A bárki által igénybe vehető létesítményhez vezető utakat,
valamint az azokhoz tartozó belső úthálózatot a közlekedési hatóság engedélyével közútként
(országos közútként, helyi közútként) vagy közforgalom elől el nem zárt magánútként kell
megépíteni. ”
A Kktv. 32. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„32. § (3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi
terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a 29. §, illetve a 46/A. § szerint hatáskörrel
rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és
magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve
településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút helyi
közúttá vagy magánúttá a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi
közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt
követően az utak tulajdonjogának egymás javára - helyi és országos közutak esetén térítés
nélkül - történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas
megállapodást kötnek. Amennyiben a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon
megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat
országos közúttá minősít, az érintett ingatlan tulajdonosa a közút tulajdonjogát országos közút
esetén az államnak, helyi közút esetén az önkormányzatnak az egymás közötti - ingatlannyilvántartáson való átvezetésére alkalmas - megállapodással köteles átadni. ”
„A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról” szóló 30/1988. (IV. 21.)
MT rendelet - MT rendelet - 23/A. § (l)-(2) bekezdése szerint: „(1) A Tv. 32. §-ának (3)
bekezdésében szabályozott eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A
kérelemhez - a 23/B. §-ban foglaltak figyelembevételével - mellékelni kell:
a) a forgalmi adatokat, azok változását (pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele),
b) az útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, neve, helyrajzi száma,
hossza, közigazgatási hovatartozása, kategóriába sorolása),
c) az út területét képezi) földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles
másolatát és (térképmásolatát,
d) az átadó és az átvevő útkezelő előzetes megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti
intézkedésekről és az átadás-átvétellel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről,
e) az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb műszaki és minőségi adatait.
(2) Az átvevő félnek kell a változásoknak az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez
szükséges megállapodás megkötését kezdeményeznie és az út tulajdonjogának ingatlan
nyilvántartási bejegyezését kérelmeznie. "
„Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” szóló
93/2012. (V.10.) Komi. rendelet – Korm.. rendelet - 3. §-a értelmében ,Az építéshez, a
forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez - a 4. §-ban foglalt kivételekkel - a közlekedési
hatóság (a továbbiakban: hatóság) engedélye szükséges. ”
A közlekedési hatóságok kijelöléséről „A Nemzeti Közlekedési Hatóságról” szóló 263/2006.
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(XII.20.) Korm. rendelet rendelkezik.

Mindezek alapján összefoglalva:
Az utak átminősítését és étékesítését meg kell előznie egy hatósági eljárásnak. A hatósági
eljárásban a Kktv. 32.§ (3) bekezdése értelmében pedig az átminősíteni kívánt megjelölt utak
forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozása ,
továbbá helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére, a vonatkozó elfogadott terület-,
illetve településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően hoz határozatot a
közlekedési hatóság.
Tekintettel arra, hogy az út átminősítéséhez Hantos Községi Önkormányzat településrendezési
eszközeit ( Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
és mellékletei) is módosítani szükséges, mely költséges és időigényes eljárás és ezen módosításnak a
hatóági eljárás elindításakor hatályosnak kell lenni célszerűnek tartottam és javasoltam a Polgármester
úrnak előzetes információkérés végett megkeresni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fejér
Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályát, elviekben van-e mód Hantos Telepi út
értékesíteni kívánt részének átminősítésének engedélyezésére, illetve szükségesnek tartottam az
értékesíteni kívánt útrészleten történő megközelíthető ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázását is,
ugyanis az út átminősítése és értékesítését követően is biztosítani kell ezek forgalom elől el nem zárt
területen történő megközelíthetőségét. Úgy tudom a polgármester úr telefonon beszélt a Fejér Megyei
Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályával, illetve néhány, de nem mindegyik, érintett
ingatlan esetében megkérte a nem hiteles tulajdoni lapokat is. Ezeket egyébként Önöknek is
megküldtük. Ahogy említettem a közlekedésfelügyeleti hatósági eljáráshoz valamennyi érintett
ingatlan tulajdonviszonyát, az útrészlet értékesítése utáni megközelíthetőségük biztosítását tisztázni
szükséges.

Mindaddig, amíg a közlekedésfelügyeleti hatósági eljárás be nem fejeződik, és az érintett
ingatlanok közút jellege nem változik meg az ingatlan-nyilvántartásban, nem lehet ezeknek az
ingatlanoknak az elidegenítéséről dönteni. A közút jelleg megváltoztatását követően történhet
meg az önkormányzat vagyon rendeletének módosítása, majd ezt követően hozhat döntést a
képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről.
Az útrészlet jellegének megváltoztatásához szükséges illetve az Agrosz KFT 2015. november
26-án kelt kérelme 2. pontjában kért Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló
kérelmével kapcsolatban az alábbiakra kell figyelemmel lenni.
A HÉSZ módosításához- helyi szakember hiányában külső szakértőt kell igénybe venni,
megbízni illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6/A. (3) bekezdése alapján önkormányzati építészt kell megbízni.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.08.)
Kormányrendelet alapján lefolytatott egyszerűsített eljárás
keretében történő módosításhoz szükséges időtartam- legutóbbi tapasztalatom szerint – öt és
fél hónap.
Az eljárás során tehát szükséges egy megfelelő szakmai tudással rendelkező szakértő
megbízása, a tervezési, módosítási folyamatok ellátására, egy önkormányzati építész
megbízására, partnerségi, egyeztetési eljárás szabályainak elfogadására, a tervezett módosítás
környezetvédelmi szempontból történő vizsgálatának szükségességével kapcsolatos döntések
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meghozatalára, majd véleményezési eljárás lefolytatására, a beérkezett véleményekkel
kapcsolatban esetleg egyeztetési eljárás lefolytatására, végső véleményezésre történő
megküldésére és majd a rendelet elfogadására.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az elfogadott rendelet
hatálybalépésének napja a kihirdetését követő 15. nap.
A HÉSZ módosításával kapcsolatban a polgármester úr kért kettő árajánlatot, melyeket a mai
nap folyamán megküldtünk az Önök számára is.
Az egyik, HÉSZ módosítására árajánlatot adó Berek Tájépítész Iroda KFT az árajánlat
mellett még további szempontokra hívta fel a képviselő-testület figyelmét. A Berek
Tájépítész Iroda KFT is leírta, hogy a 412 hrsz-ú utca telke forgalomképtelen vagyon, aminek
értékesítése külön jogszabály szerinti eljárás alapján lehetséges.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról is, hogy a 412 hrsz-ú utca felől közelíthető meg az
utca végén lévő 3 db mezőgazdasági művelésű (szántó és gyep vagy nádas besorolású) telek,
amelyek közül kettőnek csak a 412 hrsz-ú utca végén található, 413 hrsz-ú telek mellett lévő,
művelésből kivett, földhivatali alaptérképen útként szereplő földrészlet biztosítja az
elérhetőségét. (A gyep vagy nádas besorolású ökológiai folyosó része.) Amennyiben a 3 db
telekből akár csak egy is nem az Agrosz Kft. tulajdonában van, akkor annak biztosítani kell az
elérhetőséget a településen belül a településrendezési eszközök módosítás során, azaz máshol
kell utat kiszabályozni. Ha a fenti 3 db telkek közül valamennyi az AGROSZ Kft. tulajdona,
akkor a 412 hrsz-ú utca szakaszának megszüntetése, azaz minimum 160 m-es zsákutca
létrehozása lehetséges az alábbiak figyelembe vételével. A Zsákutca kialakításánál az útügyi
hatóságok a következőket szokták előírni:
o Út szabályozási szélessége – nem a burkolt felület: 14-16 m
o Zsákutca maximális hossza forduló biztosítása nélkül: 50 m
o Vagy: végforduló biztosítása mentő, tűzoltó, hulladékszállító, szennyvízszállító
tehergépjármű számára a burkolt felületet illetően, ami nem az út szabályozási
szélességét jelenti: ( A személygépkocsi fordulásához 9 m, a tehergépkocsi
fordulásához 15,35 m szélesség szükséges minimálisan (a vezetősávok között mérve).
A kialakításnál fontos, hogy parkoló járművek ne foglalják el a zsákutcafejet.
o . Vagy hurok kialakítására van szükség a végforduló biztosítására
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a meglévő lakóterületek ingatlan-értékének csökkenésével
jár a gazdasági terület növekedése, fejlesztése, továbbá valamilyen „fizikai” védelmet kell
biztosítani a lakóterület telkei számára a gazdasági területek és az utca felől. (telephely
tevékenységének közelsége, illetve megnövekedett gépjármű, nehézgépjármű forgalom). Pl.:
fásítás és zárt kerítés a telkek szélén, fasor, stb.
Felhívták arra is a figyelmet, hogy közlekedésbiztonság megtartása, javítása érdekében
legalább járdaépítés javasolt a gyalogos forgalom számára. Amennyiben inkább a kerékpáros
forgalom jellemző a telep jellegéből adódóan, akkor az úttesttől zöldsávval elválasztott
kerékpárút javasolt, ami a csekély gyalogosforgalmat is lebonyolíthatja…
A fentiek figyelembe vételével felhívta arra is a figyelmet a Berek Tájépítész Kft, hogy
lehetőség, de nem kötelező településrendezési szerződést (Étv.: 1997. évi LXXVIII. törvény az
épített környezet alakításáról és védelméről, 30/A §) kötni az Agrosz Kft-vel, amiben tisztázni
lehet a módosítás feltételeit. Mit vállal a cég, és mit az Önkormányzat.
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Amennyiben az Étv. szerinti településrendezési szerződést köt az Önkormányzat és az Agrosz
Kft, akkor telepítési tanulmánytervet kell készíteni a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés szerint és a 7. melléklet tartalmával, ami alapján dönt az Önkormányzat a
településrendezési eszközök módosítása mellett, vagy ellen, vagy feltételeinek
meghatározásával.
Az Étv. szerinti településrendezési szerződés elvetése esetén viszont egyéb szerződésben is
lehet az Agrosz Kft-vel tisztázni a módosítás feltételeit.
A tervezési feladattal kapcsolatban- amennyiben szükséges a Településszerkezeti terv és a
Helyi építési szabályzat, valamint az utóbbi mellékletét képező szabályozási terv
módosítására- az alábbiakra hívta fel a figyelmet a Berek Tájépítész Iroda KFT::
o Amennyiben a településfejlesztési koncepcióban Hantos-telepre vonatkozóan más
elképzelés, cél van megfogalmazva, akkor a településfejlesztési koncepció
módosítására is szükség lesz.
o Mivel a 2006-ban jóváhagyott településrendezési eszközökhöz nem készült
örökségvédelmi tanulmány ezért azt el kell készítetni
o Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm.
rendelet szerinti Környezeti vizsgálat elkészítését a zöldhatóságok szükségesnek
tarthatják, mert Hantos-telepet délről körbefogja az Ökológiai folyosó, azaz határos a
falusisas lakóterületből gazdasági területté minősítendő területtel.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a zöld hatóságok bármelyike – rosszabb esetben –
ellenezheti is a módosítási szándékot. Jobb esetben plusz szabályozási elemeket írhat elő a
területhasználatra vonatkozóan. De az is lehet, hogy nem tesz különösebb észrevételt
Ezért az alábbi lépéseket javasolja a HÉSZ módosításával kapcsolatosan:
o A Képviselő-testülettel és az Agrosz Kft-vel, mint Beruházóval ismertetni a fentebb
elmondottakat, hogy mérlegelni tudják érdemes-e a módosítást ilyen feltételekkel
elindítani. Azt is tudatosítani javasolja, hogy nem feltétlenül úgy fog alakulni a
módosítandó terület szabályozása az eljárás végére, ahogy Beruházó szeretné a
hatóságok észrevételeinek érvényesítésével, de akkor is vállalnia kell a tervezési
költségeket. Tapasztalataik alapján javasolják ezt, hiszen azt tapasztalták, hogy a
Beruházónak kompromisszum-késznek kell lennie a tervezés és az eljárás során.
o Ha mindezek tudatában a módosítási szándék mellett döntenek, javasolják a teljes
eljárás választása, mert akkor az előzetes véleménykérésben meg lehet tudni a
zöldhatóságoktól, hogy szükségesnek tartják-e a „környezeti vizsgálat”
dokumentációjának készítését. A kérdés mellé lehet csatolni akár az Önkormányzat
döntését, miszerint nem tartják szükségesnek az elkészítését, és az indokokat fel lehet
sorolni, amiért nem jelent környezeti kockázatot a módosítás az ökológiai
folyosóra….
o A beérkezett vélemények alapján még eldöntheti az Önkormányzat, hogy mégis
szükségesnek tarja-e „környezeti vizsgálat” dokumentációjának elkészítését.
o Javasolják továbbát 3 oldalú tervezési szerződést kötni, amiben Önkormányzat a
megrendelő, Beruházó pedig a Költségviselő.
9. Tervezési díj:
a. A településrendezési eszközök módosítási díja: 800 000,- Ft+ Áfa
b. Amennyiben nem készült örökségvédelmi hatástanulmány a hatályos tervekhez, arra
árajánlatot kell kérnem, de mintegy 4-500 000,- Ft+Áfa-val lehet számolni.
c. Amennyiben el kell készíteni a Környezeti vizsgálatot, annak költsége 400 000,- Ft+Áfa
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Az eljárás összességében az indítástól kezdve minimum fél év, ezzel is kalkulálnia kell a
Beruházónak.
Ahogy tájékoztatómból kiderül egy hosszű, többlépcsős folyamat végén dönthet a képviselőtestület a kért útrészlet értékesítéséről. Amennyiben a képviselő-testület az eljárás során nem
tartja be az előírt döntéshozatalok sorrendjét, abból kihagy ezek közül bármelyiket, akkor
képviselő-testület, jogsértő döntést fog hozni az ügyben.
Ahogy azt Soponya Nagyközségi Önkormányzat vagyonrendeletével kapcsolatos Kúriai
döntésben olvashatták a Kormányhivatal törvénysértő önkormányzati döntéseket a
Törvényszéken illetve a Kúria előtt is megtámad. Jogsértő önkormányzati döntéseket pedig a
Kúria és a Törvényszék is visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.
Ez pedig – különösen, ha az eljárás költségeit is a Beruházó Kft viseli- azt jelenti, hogy
esetleg nemcsak az ingatlan vételárát kell a vevőnek, a Beruházó Kft-nek visszafizetni, de
akár egy kártérítési pert és igényt is jelenthet.
Végezetül engedjék meg, hogy még kettő dologra felhívjam a figyelmüket. A polgármester úr
által most kiosztott, az AGROSZ Kft kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatban maga az
Agrosz Kft vezetője is leírta, hogy vállalja ugyan a költségek viselését, de irreális költségek
vállalására nem hajlandó. Azt kéri, hogy minden egyes költség felmerülése előtt
egyeztessenek. Ez feltételekkel történő költségviselést jelent, magyarán nem biztos ez alapján,
hogy minden, az ügyben felmerülő költség viselésére hajlandó lesz az Arosz Kft.
Tény, hogy a közelmúltban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is
módosította a Nagylók Helyi Építési Szabályzatát egy ottani mezőgazdasági vállalkozás
kérelmére, a vállalkozás teljes költségviselése mellett. A módosítás a jelenlegi kérelemhez
képest, sokkal kisebb volumenű volt, nem járt építési övezet változással. Ott azonban a
kérelmet - ahogy arról a polgármester urat is tájékoztattam- úgy vitte a képviselő-testület elé a
nagylóki polgármester úr, hogy a HÉSZ módosítás elindításáról szóló döntéssel egyidejűleg
dönthetett a Képviselő-testület a háromoldalú tervezési illetve a szintén háromoldalú
önkormányzati építészi megbízási szerződésről is. A képviselő-testületi döntés előtt a
kérelmezővel a módosítással járó költségek, az eljárással együtt járható kockázatok
egyeztetve lettek, tehát a vállalkozó ezen ismeretek tudatában vállalta a költségek viselését.
A tervezést végző Berek Tájépítész Iroga Kft képviselője arra is felhívta, még a képviselőtestület döntését megelőzően a figyelmét arra, hogy a képviselő-testület pozitív döntése esetén
sem biztos, hogy úgy fog megtörténi a szabályozási terv módosítása, ahogy azt Ő szeretné és
kéri, hiszen az eljárás során bármikor, bármelyik hatóság előírása megakadhatja vagy csak
eltéréssel teheti lehetővé a HÉSZ módosítását.
Pontosan ezért javasolta most a Képviselő-testületnek a Berek Tájépítész Kft.a teljes eljárás
lefolytatását, hogy legyen egy előzetes véleménykérés, azért, hogy még az eljárás elején
kiderülhessen érdemes-e további költségeket vállalnia akár a képviselő-testületnek, akár a
kérelmező AGROSZ Kft.nek. Hiszen ha már az előzetes véleménykérés során kiderül, hogy a
kért módosításhoz valamelyik hatóság nem járul hozzá, akkor felesleges további költségeket
felvállalni, hiszen nem fogja elérni azt a képviselő-testület, hogy a kérést jogszerűen
maradéktalanul kielégíthesse.
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Ezért javasoltam a polgármester urnak is, hogy a nagylókihoz hasonló előkészítés után vigye
a képviselő-testület lé az ügyet és ezért is érzem úgy, hogy érdemes lenne ennél több
információ birtokában az ügyben a képviselő-testületnek döntést hozni, illetve a fentebb
ismertetett információkról a kérelmezőt is tájékoztatni.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony. Tudom, hogy Önnek ez a kötelessége, és köszönöm szépen,
hogy felhívja a figyelmünket, hogy mibe ne fussunk bele.
Mivel követjük el azonban a legrosszabbat? Ha egyáltalán meg sem próbáljuk. Ugyanis, mit is
szeretnének ők? Azt, hogy a birtokukban lévő területeken egy módosítással kapjanak egy
nagy területet, amelyen vetőmag üzemet szeretnének létrehozni. A vetőmag üzemről
tudhatjuk, hogy az egyik legjobban fizető üzem, aminek így sokkal nagyobb az árbevétele.
Ezért is kell megvizsgálunk a lehetőséget, mert onnan a jövőben adóbevételünk nekünk is
származhat, vagy akár munkahelyet is teremthetnek.
Elrémiszteni, elijeszteni őket azzal, hogy mi megijedünk e feladatok súlyától, nem szabadna.
A buktatók, amelyekről a jegyzőasszony beszélt, maximálisan benne vannak, fenn áll az
esélyük, de azért vannak a szakemberek, hogy a saját területükön tegyék a dolgukat legjobb
tudásuk szerint.
Mindemellett felhívtam a közlekedési hatóságot is ahol nagyon készségesen elmondták, hogy
miket néznek egy ilyen esetben. Amennyiben azon feltételeknek megfelelünk, akkor nincs
akadálya az engedély megadása.
Vannak olyan költségek, amelyekről le kell papírozni, hogy ki is állja, akik nem mi vagyunk,
mert ez elsősorban nem a mi érdekünk, és nekünk nincs is erre ennyi pénzünk.
Azt sem tartom kizártnak, hogy egy TOP-os pályázat keretében elszámolják ezek költségét,
amelyeket mint tudjuk 60%-40% arányban támogatnak.
Azért is kaptak ekkora anyagot, mert a jegyzőasszony körbejárta az egész dolgot, és amint azt
a soponyai példából láthatják vannak buktatók, de van erre pozitív példa is.
Jelen pillanatban ezek az adatok állnak rendelkezésünkre, ezeket kaptuk meg. Nem is
szeretnék most többről döntést kapni, mint, hogy hogyan tovább. Esetleg mire hatalmaz fel
engem a képviselő-testület, mivel és hogyan készüljünk.
Azokat a fajta előkészületeket megtehetjük, hogy leülünk a kiválasztott csapattal és a Kft.-vel,
hogy számításokat végezzünk és a feltételeket felállítsuk. Innentől fogva láthatunk egy
összeget, amelyről az AGROSZ Kft. adja írásba, hogy vállalja a költségeket.
Amennyiben arra ad nekem felhatalmazást a képviselő-testület, hogy foglalkozzunk az
üggyel, akkor feltételeket kell meghatároznunk, hogy mely esetben vagyunk hajlandóak a
kérést teljesíteni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Elnézést. Nekem az előbb elmondottakkal nem az volt a szándékom, hogy megijesszem
Önöket, és a feladat nagyságával elijesztve arra vegyem rá a képviselő-testületet, hogy az
Agrosz Kft kérelmét támogassák, vagy ne támogassák. Pusztán a képviselő-testület figyelmét
szerettem volna felhívni a kérelembe foglaltakkal kapcsolatos jogi előírásokra illetve az
esetleges kockázatokra, buktatókra, Azt gondolom ez a feladatom is.
Azt hiszem a képviselő-testületnek sem fogok azzal újat mondani, hogy volt már a képviselőtestület előtt oyan ügy, ahol szintén az volt az álláspont, hogy egyszerű és problémamentes
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lesz a hozott döntés végrehajtása, a vége pedig mégis hosszas jogi vitákba torkollott. Ennek
esélyét nyilván ez esetben is mérlegelni kell.
Mindezzel nem Önök helyett kívántam dönteni, megmondva, hogy támogassák vagy ne
támogassák az Agrosz Kft kérését.
Ebbe Önöknek, a képviselő-testületnek kell dönteni. Az én dolgom, hogy a döntésük jogi
hátteréről, a vonatkozó jogszabályi előírásokról, az esetleges kockázatokról tájékoztassam
Önöket.
Továbbra is az a véleményem, hogy több információ birtokában- akár az érintett területek
tulajdonviszonyait tekintve, akár a közlekedésfelügyelet, akár a zöldhatóságok előzetes
véleményét, a felmerülő költségek pontosabb mértékét ismerve megalapozottabb döntést
tudna hozni a képviselő-testület és a kérelmező, Agrosz Kft is.
Nem ártana a döntés előtt például az Agrosz Kft álláspontját ismerni azzal kapcsolatosan,
hogy akkor is vállalja a HÉSZ módosítás költségeinek viselését, ha nem, vagy nem feltétlenül
úgy fog megtörténi a szabályozási terv módosítása, ahogy azt Ők szeretnék.
Az Agrosz Kft költségek viselése kérdésétől függetlenül is dönthet a képviselő-testület a
HÉSZ módosításáról, a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az Önkormányzat vállalja
ezen költségek viselését.
Az általam előbb ismertetettekkel pusztán a képviselő-testület figyelmét szerettem volna
felhívni a kérelembe foglaltakkal kapcsolatos jogi előírásokra illetve az esetleges
kockázatokra, buktatókra, Én csak jeleztem ezeket, és nem azért, mert bárki is megijedt
volna a feladat nagyságától, egyszerűen az a dolgom, hogy a döntéssel kapcsolatos
jogszabályi előírásokra, az esetleges kockázatokra felhívjam a döntéshozók figyelmét.
Egyébként az általam elmondottakon túl is
melyekre most még nem is gondolunk.

lehetnek olyan

„akadályok” „nehézségek”,

Tájékoztatom során tehát nem az elrettentés szándéka munkált bennem, nem azért mondtam
el az ügyhöz tartozó jogszabályi előírásokat, nem azért hívtam fel az esetleges „ buktatókra”
a figyelmüket, hogy ezzel megmondjam hogyan döntsenek a kérelemel kapcsolatban, mivel
a döntés meghozatala az a képviselő-testület, az Önök feladata, felelőssége, kötelezettsége. Az
én kötelezettségem pedig az, hogy ehhez, amennyi segítség tőlem telik, megadjam.
Amennyiben az Önök döntéshozatala kapcsán jogszabálysértést észlelek, vagy jogilag
aggályos döntésnek gondolok, arra felhívjam figyelmüket.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony. Nekem ezzel semmi gondom sincs. Elnézést, ezzel nem azt
akartam mondani, hogy azt sugallta nekünk, hogy ne menjünk bele ebbe az egész ügybe. Én
csak elmondtam a saját véleményemet. Azt megértem, hogy a félelem benne van a dologban,
illetve, hogy abba ne menjünk bele, amivel kapcsolatban nem látunk tisztán. Egyébként én
magam is, illetve a képviselő-testület is arra hagyatkozom, hogy tartsuk be az előírásokat.
Ameddig minden információ nincs birtokunkban nem is szeretnék véglegesen dönteni. Jelen
pillanatban csak az ügy elindításáról szeretnék döntést kapni.
Eddig azonban csak én mondtam véleményt, tehát kíváncsi lennék a képviselő-testület
véleményére.
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Nekem az a lényeg, hogy döntsünk arról, hogy elkezdjük-e vagy sem, illetve, hogy az
önkormányzatnak ez ne kerüljön pénzébe.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Szerintem foglalkozhatunk az üggyel, ha a kérdéses dolgokat letisztázzuk.
Kertész Mihály települési képviselő:
Szerintem is így van. Fizessék ki, legyen az övék, és dolgozzanak.
Fischer József polgármester:
Értem. Tehát ha már behoztuk ide napirendi pontként a kérést, akkor valamiféle határozatot
nekünk meg kell hoznunk, amiben minden lényeges feltételt megfogalmazunk röviden és
tömören.
Magába a határozatba bele kellene foglalnunk, hogy az AGROSZ Kft. vállalja a költségeket
akár egy háromoldalú szerződésben a szabályzat módosítását végző kivitelező céggel,
valamint hitelt érdemlőben igazolja, hogy a tulajdonában vannak az említett, érintett
ingatlanok.
A részünkről ezt így látom megoldhatónak.
A képviselő-testület erről mit gondol?
Kertész Mihály települési képviselő:
Teljesen rendben van. Vegyék meg, építkezzenek.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen. Bele kell írni, hogy hozzájárulunk, de a sok nehézséget meg kell oldani.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Tehát nem zárkózunk el a lehetőségtől.
Fischer József polgármester:
Így van. Nem zárkózunk el, de az AGROSZ Kft.nek hitelt érdemlően kell bizonyítania, az
érintett területek tulajdoni viszonyait, a nem tulajdonában lévő területen a viszonyokat
rendeznie kell a tulajdonossal, például szolgalmi jog bejegyzéssel.
Tehát fel kell sorolni, hogy miket teljesítsen, és végére oda kell írni, hogy a költségeket ő
vállalja.
Jegyző asszony hogyan kezdődhetne a javaslat?
Gálné Papp Erika jegyző:
Egyenlőre nem pontosan értem, mit szeretne a polgármester úr javasolni az ügyben. Ha a
polgármester úr kérése arra irányult, hogy jogilag miről dönthet jogszerűen a Képviselőtestület, akkor a következő tájékoztatást tudom adni:
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Ahogy azt korábban említettem a kérelmezett útszakasz eladásáról most még nem dönthet
jogszerűen a képviselő-testület. Ezen döntés meghozatalát. az útrészlet átminősítését és
étékesítését meg kell előznie egy hatósági eljárásnak. A hatósági eljárásban a Kktv. 32.§ (3)
bekezdése értelmében pedig az átminősíteni kívánt megjelölt utak forgalmi jellege (az út
jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozása , továbbá helyi közút és
magánút esetén a tulajdonos kérelmére, a vonatkozó elfogadott terület-, illetve településrendezési
eszközök szükség szerinti módosítását követően hoz határozatot a közlekedési hatóság.

Ezért véleményem szerint esetleg abban tud jelenlegi információk birtokában dönteni a
képviselő-testület, hogy elméletileg tudja-e és ha igen milyen feltételekkel támogatni a
kérelembe foglaltak teljesítését.
Azt gondolom, hogy a HÉSZ módosításával kapcsolatos döntéshozatal előtt tisztázni kellene
az Agrosz KFT álláspontját azzal kapcsolatosban, hogy abban az esetben is szeretné a HÉSZ
övezeti besorolást érintő módosítását, ha a képviselő-testület a kért útszakaszt nem tudja vagy
nem kívánja számukra értékesíteni. Ez ugyanis a kérelemből nem derül ki.
Feltételezem, hogy igen, de HÉSZ ez irányú módosításáról szóló döntés meghozatalához
ezen információra és további adatokra van szükség.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A lakók például mit szólnak?
Gálné Papp Erika jegyző:
Arról tudomásom szerint nincs információnk, azt gondolom ők erről még nem tudnak.
Fischer József polgármester:
Az első lakó a 7-es szám alatt lakik, tehát van bizonyos távolság az érintett út és az Ő háza
között.. Amennyiben nem jár porral az üzem, akkor megkaphatja az engedélyt.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Egy vetőmag üzem porral jár.
Gálné Papp Erika jegyző:
Véleményem szerint is porral jár egy vetőmag üzem, továbbá várhatóan a megmaradó
útszakasz forgalma is növekedni fog.
Fischer József polgármester:
Azért szerintem akkora mennyiségről nincs szó, nem fog a forgalom jelentősen nőni.
Nekik tehát az a lényeg, hogy a területek egybe nyíljanak, területre van szükségük a csarnok
felépítéséhez.
Az, hogy az ott lakóknak ez meg fog-e felelni, mivel még nincs ott semmi, nem is tudjuk, de
az már legyen az ő baja.
Az már nem a mi csatánk lesz.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Az építési szabályzat módosításához a testületnek is vizsgálnia kell az azzal járó környezeti
hatásokat is. A tervezett módosításokról ki kell kérni a lakosság véleményét is. A döntés
meghozatala a képviselő-testület feladata, a képviselő-testület pedig a település valamennyi
polgára érdekét figyelembe kell vegye döntése meghozatalakor. Figyelembe kell, hogy vegye
döntésénél továbbá a HÉSZ módosítása során érkezett hatósági véleményeket, előírásokat is.
Pontosan ezért javasolta most a Képviselő-testületnek a Berek Tájépítész Kft. a teljes eljárás
lefolytatását, hogy legyen egy előzetes véleménykérés, azért, hogy még az eljárás elején
kiderülhessen érdemes-e további költségeket vállalnia akár a képviselő-testületnek, akár a
kérelmező AGROSZ Kft.-nek. Hiszen ha már az előzetes véleménykérés során kiderül, hogy
a kért módosításhoz valamelyik hatóság nem járul hozzá, akkor felesleges további költségeket
felvállalni, hiszen nem fogja elérni azt a képviselő-testület, hogy a kérést jogszerűen
maradéktalanul kielégíthesse.
Ahogy arra a Berek Tájépítész Iroda Kft képviselője is felhívta a figyelmüket, elképzelhető,
hogy a zöldhatóságok a lakóövezethez, az ökológiai folyosóhoz ilyen kis távolságra,
elhelyezkedő üzem működéséhez, az övezetváltáshoz nem járul hozzá, persze az is lehet,
hogy feltételekkel vagy azok nélkül megadják a hozzájárulásukat. .
Azért is mondtam, hogy az eljárás során több olyan pont , több „buktató” is van, amit
figyelembe kell venni.
Mivel a teljes eljárás is előírja az egyeztetési kötelezettséget, így nyilván meg kell kérdezni a
lakosságot is, hogy mit szólnak egy ilyen övezet változáshoz, mezőgazdasági üzem
létesítéséhez figyelemmel arra is, hogy a Berek Tájépítész Iroda Kft szerint ez az itteni telkek
árának csökkenésével is járhat.
Fischer József polgármester:
Szerintem nem feltétlenül.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném megkérdezni, hogy az ügyben a polgármester úr kíván-e és ha igen milyen döntés
meghozatalát javasolja a képviselő-testületnek?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem zárkózunk, de a megfelelő információk begyűjtéséig nem hozunk végleges döntést.
Fischer József polgármester:
Az, hogy a képviselő-testület nem zárkózik el az AGROSZ Kft. kérelmének teljesítésétől,
A döntés végleges meghozatalához további információra van szüksége.
Ezért felkéri a kérelmező AGROSZ Kft-t, az érintett területek tulajdonjoga igazolására.
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Illetve bele kell foglalni a határozatba, hogy amennyiben a kérelemmel érintett ingatlanok egy
része vagy egésze tekintetében nem rendelkezik azok tulajdonjogával, ezen ingatlanok
jövőbeni megközelíthetősége érdekében – szerződéssel- gondoskodjon, vállaljon garanciát a
nem az AGROSZ KFT tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában, a kért útszakasz
értékesítését követő megközelíthetőségük biztosításáról és ezek megtörténtéről, a
szerződés(ek) másolatának megküldésével tájékoztassa a Képviselő-testületet
Fischer József polgármester:
A határozatba javaslom belefoglalni, hogy a HÉSZ módosítás, és az ahhoz kérelmezett terület
eladásával kapcsolatos költségeket háromoldalú szerződésben vállalja.
A határozatba azt is foglaljuk bele, hogy nyilatkozzon az Agrosz Kft arról, hogy abban az
esetben is vállalja –e a HÉSZ módosítás költségeinek viselését, ha nem feltétlenül úgy fog
alakulni a módosítandó terület szabályozása a hatóságok észrevételeinek érvényesítésével az
eljárás végén, ahogy azt kérelmező szeretné, illetve akkor is, ha a kérelmezett terület
értékesítése a közlekedésfelügyeleti eljárást követően hatósági engedély hiányában nem
valósulhat meg.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen, ez mindenképpen legyen benne.
Egyébként a háromoldalú szerződésben ki lenne benne?
Gálné Papp Erika jegyző:
Háromoldalú szerződést azért kell kötni, mert a beruházó nem rendelhet meg olyan hatáskörű
döntés előkészítését, ami a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, illetve ha a
költségeket nem a megrendelő Önkormányzat viseli, akkor a szerződésben a költségek
viselőjeként a Beruházó Agrosz Kft-nek is szerepelnie kell.
Fischer József polgármester:
Én még a határozati javaslatba valami januári határidőt adnék, hogy addig kellene neki
mindezeket elvégezni.
Azért mert nekik a kiírt pályázataiknál számít, hogy elkezdték-e a beruházást.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Nyilván ha előbb hozza a papírokat, mi előbb tudunk lépni.
Fischer József polgármester:
Így igaz. Most dolgozzanak ők, mert az ő érdekük.
Aztán akkor válasszunk csapatot.
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy az elhangzott határozati javaslatra vonatkozó javaslatokat
olvassa fel.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „AGROSZ KFT kérelme a Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2
területe értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata
(továbbiakban: HÉSZ) módosítására” című napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben nem zárkózik el az
AGROSZ KFT ( 2434 Hantos, Hantos telep 80. Adószám: 11104627-2-07, képviseli:
Kovács Endre ügyvezető) kérelmének teljesítésétől, azonban a Képviselő-testület úgy
ítéli meg, hogy a kérelemmel kapcsolatos megalapozott döntés meghozatalához
további információra van szükség.
A Képviselő-testület ezért felkéri a kérelmező AGROSZ KFT -ét ( 2434 Hantos, Hantos telep
80. Adószám: 11104627-2-07, képviseli: Kovács Endre ügyvezető), hogy 2016. január 31-ig
az alábbiakat tegye meg:
• hitelt érdemlő módon- hiteles tulajdoni lappal- igazolja a kérelemmel érintett összes –
beleértve az érintett útról megközelíthető ingatlanokat is- ingatlan tulajdonjogával
rendelkezik
• amennyiben a kérelemmel érintett ingatlanok egy része vagy egésze tekintetében nem
rendelkezik azok tulajdonjogával, ezen ingatlanok jövőbeni megközelíthetősége
érdekében – szerződéssel- gondoskodjon, vállaljon garanciát a nem az AGROSZ KFT
tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában, a kért útszakasz értékesítését követő
megközelíthetőségük biztosításáról és ezek megtörténtéről, a szerződés(ek)
másolatának megküldésével tájékoztassa a Képviselő-testületet
• nyilatkozzon arról, hogy Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata
módosításával, szükség esetén a környezeti vizsgálat elkészítésével, örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítésével kapcsolatos költségek továbbá a kérelem tejesítése
esetén felmerülő összes költségnek a megfizetését háromoldalú szerződések kötésével
abban az esetben is vállalja-e, ha nem feltétlenül úgy fog alakulni a módosítandó
terület szabályozása a hatóságok észrevételeinek érvényesítésével az eljárás végén,
ahogy azt kérelmező szeretné, illetve akkor is, ha a kérelmezett terület értékesítése a
közlekedésfelügyeleti eljárást követően hatósági engedély hiányában nem valósulhat
meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megalapozott döntés meghozatala
érdekében a szükséges előkészítést végezze el.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező AGROSZ KFT -ét (
2434 Hantos, Hantos telep 80. Adószám: 11104627-2-07, képviseli: Kovács Endre
ügyvezető) döntéséről értesítse.
Határidő: döntésről szóló értesítés: 2015. december 31.
előkészítési feladatok elvégzésére: 2016. január 31.
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Igen. Benne van minden.
Ezzel látható a szándékunk.
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Ha neki fontos, hogy ezt lebonyolítsa, akkor időben elvégzi a teendőket.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném még a döntéshozatal előtt javasolni, hogy a kérelmező Agrosz Kft megkapja az
Önkormányzathoz érkezett árajánlatokat.
Fischer József polgármester:
Mind a kettőt megkapta, mindegyiket láthatja.
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 AGROSZ KFT Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep
út 872 m2 területe értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata
(HÉSZ) módosítására irányuló kérelmével kapcsolatos elvi állásfoglalásról szóló elhangzott
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az AGROSZ KFT Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2 területe
értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ)
módosítására irányuló kérelmével kapcsolatos elvi állásfoglalásról szóló elhangzott
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2015. (XII.16.) számú
határozata
az AGROSZ KFT Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2 területe értékesítésére és
Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítására
irányuló kérelmével kapcsolatos elvi állásfoglalás
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „AGROSZ KFT kérelme a Hantos, 412 hrsz-ú Hantos telep út 872 m2
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területe értékesítésére és Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata
(továbbiakban: HÉSZ) módosítására” című napirendi pontot és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben nem zárkózik el az
AGROSZ KFT ( 2434 Hantos, Hantos telep 80. Adószám: 11104627-2-07,
képviseli: Kovács Endre ügyvezető) kérelmének teljesítésétől, azonban a
Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a kérelemmel kapcsolatos megalapozott
döntés meghozatalához további információra van szükség.
A Képviselő-testület ezért felkéri a kérelmező AGROSZ KFT -ét ( 2434 Hantos, Hantos
telep 80. Adószám: 11104627-2-07, képviseli: Kovács Endre ügyvezető), hogy 2016.
január 31-ig az alábbiakat tegye meg:
• hitelt érdemlő módon- hiteles tulajdoni lappal- igazolja a kérelemmel érintett
összes – beleértve az érintett útról megközelíthető ingatlanokat is- ingatlan
tulajdonjogával rendelkezik
• amennyiben a kérelemmel érintett ingatlanok egy része vagy egésze tekintetében
nem rendelkezik azok tulajdonjogával, ezen ingatlanok jövőbeni
megközelíthetősége érdekében – szerződéssel- gondoskodjon, vállaljon garanciát
a nem az AGROSZ KFT tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában, a kért
útszakasz értékesítését követő megközelíthetőségük biztosításáról és ezek
megtörténtéről, a szerződés(ek) másolatának megküldésével tájékoztassa a
Képviselő-testületet
• nyilatkozzon arról, hogy Hantos Községi Önkormányzat Helyi Építési
Szabályzata módosításával, szükség esetén a környezeti vizsgálat elkészítésével,
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésével kapcsolatos költségek továbbá a
kérelem tejesítése esetén felmerülő összes költségnek a megfizetését háromoldalú
szerződések kötésével abban az esetben is vállalja-e, ha nem feltétlenül úgy fog
alakulni a módosítandó terület szabályozása a hatóságok észrevételeinek
érvényesítésével az eljárás végén, ahogy azt kérelmező szeretné, illetve akkor is,
ha a kérelmezett terület értékesítése a közlekedésfelügyeleti eljárást követően
hatósági engedély hiányában nem valósulhat meg.
5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megalapozott döntés
meghozatala érdekében a szükséges előkészítést végezze el.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező AGROSZ KFT -ét
( 2434 Hantos, Hantos telep 80. Adószám: 11104627-2-07, képviseli: Kovács
Endre ügyvezető) döntéséről értesítse.
Határidő: döntésről szóló értesítés: 2015. december 31.
előkészítési feladatok elvégzésére: 2016. január 31.
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15.) napirendi pont tárgyalására.
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15. napirend
Döntés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatója
által javasolt műszaki- koordinátori feladatokra kötendő megbízásról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a KLIK Dunaújvárosi Igazgatója megkereső levelét, , a
határozati javaslatot áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Jött egy megkeresés. A lényeg, hogy állítólag a Dunaújvárosi tankerület bekerül
Székesfehérvárra. Felhívott a tankerület igazgatója, hogy ezzel a megkereséssel azt szeretné,
hogy támogassuk a műszaki koordinátor Dunaújvárosban maradását. Látható az összeg, hogy
nekünk ez mennyibe is kerülne, és miért lenne jó ez nekünk. Mivel azonban nem sűrűn láttuk
ezt a koordinátor urat, így nem javaslom a megbízás megkötését.
Magához az intézményhez pedig nincs is közünk.
A tankerületbe 7 településnek kellene összeadnia a pénzt, hogy a koordinátor a
településeknek megmaradjon.
Azt mondtam, hogy a testület fog erről dönteni.
Én ezt nem javaslom, szerintem nem ezen múlik az iskola sorsa.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatója által javasolt műszaki- koordinátori feladatokra kötendő
megbízásról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki
a Döntés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi
Tankerületi Igazgatója által javasolt műszaki- koordinátori feladatokra kötendő
megbízásról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2015. (XII.16.) számú
határozata
Döntés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatója
által javasolt műszaki- koordinátori feladatokra kötendő megbízásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi
Tankerületi Igazgatója által javasolt műszaki- koordinátori feladatokra kötendő
megbízásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat műszakikoordinátori feladatai ellátására Horváth Lajos műszaki koordinátorral 19.000.- Ft/ hó
megbízási díj ellenében nem kíván megbízási szerződést kötni.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy
döntéséről a kezdeményező Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi
Tankerületi Igazgatóját értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására.
16. napirend
A 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a határozati javaslatot, a rendelet
tervezetet és mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás
végett elektronikus úton megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik az ötletemből fakadóan
dolgoztak.
Vannak a szociális pénzeink, amelyekből lett maradvány.
Az élelmiszerbankos segélycsomag kapcsán jutott eszembe, hogy azzal milyen jót okoztunk.
A szociális pénzekből megmaradt pénzből több, mint 600.000 Ft van, amelyet megfelelő
módon kioszthatunk, karácsonyi támogatásként.
Azt, hogy ezt hogyan tehetjük meg, a megoldást a jegyzőasszony találta meg.
Így 1500 Ft értékben a feltételeknek megfelelő rászorultakat támogathatjuk egy kis
csomaggal.
Így minden 65 év feletti hantosi lakos, kb. 155 fő. Ezen felül valamely általunk nyújtott
támogatásban részesül.
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat.
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Gálné Papp Erika jegyző:
A rendelet tervezet elfogadásával a 65 év feletti időskorúak, , a lakásfenntartási támogatásban,
lakásfenntartási települési támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
rendkívüli települési támogatásban, aktívkorúak ellátásában, valamint gyógyszerkiadások
viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő hantosi lakosok és velük közös
háztartásban élők kapnának egyszeri, természetbeni juttatásként 1500 Ft értékű tartós
élelmiszereket tartalmazó csomagot. Az önkormányzat ezzel a szociális háló részeseit segíti,
hogy
a
karácsonyt
ők
is
meg
tudják
ünnepelni.
Az előzetes felmérés alapján a jogosultak várható száma kb.: 300 fő, így az egyszeri,
természetbeni támogatásként nyújtott karácsonyi támogatás nyújtása várhatóan 450.000
forint kiadást jelent. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi,
környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, közvetetten hozzájárul az település lakosainak
szociális biztonságához, jólétéhez.
A rendeletalkotást nem írja elő jogszabály. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §- ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a rendeletalkotással a célja, hogy a feltételeknek megfelelő hantosi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, Hantos településen életvitelszerűen tartózkodó személyek
2015. évi karácsonyi ünneppel kapcsolatos költségei mérsékelje.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Az összlétszám egyébként kb. 277 főre jött ki, így a támogatás kb. 415.000 Ft-ba kerülne Ez
a csomag tartós élelmiszerekből állna, mint liszt, cukor, tészta, egy kis édesség stb.
Így ennek az összegnek az elköltése jó célt szolgálna, és a rászorulóknak menne.
A rászorultságot sem lehet megkérdőjelezni, mert november 30-án érvényes határozattal kell
rendelkezniük.
Gálné Papp Erika jegyző:
A rendelettervezetben az is szerepel, hogy a támogatást 2015. december 24-ig meg kell kapják
a rászorultak.
Fischer József polgármester:
Így van, ez a célunk.
Én a Metro áruháztól kértem segítséget, ahol ott dolgozik Guba Erika, és ő már neki is állt
előkészíteni a termékeket, ők azt ingyen kiszállítják, miután kiszámoltuk, hogy az 1500 Ft-ba
mi fog beleférni.
A kiosztásra a szerdai napot irányzom meg, kérem a képviselő-testület tagjait is, ha idejük
engedi, jöjjenek és segédkezzenek.
Ez még így is sok papírmunkába fog kerülni.
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Gálné Papp Erika jegyző:
A támogatás a rendelet tervezetben szereplő jogosultak számára- az önkormányzati rendelet
elfogadása esetén – alanyi jogon jár, így külön kérelmet nem szükséges benyújtani, viszont
minden jogosult esetében, külön egyedi határozat kell hozni a támogatás odaítéléséről. A
támogatásról az önkormányzati rendelet tervezet alapján a polgármester dönt.
Az önkormányzati rendelet elfogadása esetén a kihirdetését követő napon fog hatályba lépni
és 2015. december 31-vel hatályát veszti majd.
Fischer József polgármester:
Az emberek célzottan ki lesznek értesítve, hogy mikor jöjjenek átvenni a csomagot.
A Hantos-telepre történő szállítást idén is vállalom, ahogy eddig is.
Abba sajnos nem gondoltam bele, hogy ennyi papírmunkával fog járni, de azért nemes célt
szolgálunk vele.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Jó a gesztus.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Jövőre is alkalmazhatjuk.
Fischer József polgármester:
Igen, csak egy kicsit hamarabb kellene neki állni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ez valóban szerencsésebb lenne. Hiszen a mostani önkormányzati rendelet alkotásnak
szükségességéről 2015. december 14-én értesültem, magáról a karácsonyi csomagosztás
ötletéről pedig az elmúlt hét csütörtökén. Az ötletet én is jónak tartom, támogatom, de azt
csak jogszerűen szabad megvalósítani.
Az elmúlt héten még az volt az álláspont, hogy a karácsonyi támogatást a jelenleg hatályos,
rendkívüli települési támogatás természetben történő nyújtásával akarja a polgármster úr
megvalósítani, így nincs szükség új szabályozás megalkotására. Ezért is nem szerepelt az
először kiküldött meghívóban a karácsonyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása napirendi pont.
Kedden, december 15-én már a polgármester úr áttekintve a rászorultak körét és a jelenleg
hatályos rendkívüli települési támogatásra jogosultság feltételeit, kérte és javasolja új
önkormányzati rendelet megalkotását. Ezért kapták meg ma a települési képviselők az
önkormányzati rendelet tervezetét illetve tegnap új meghívót.
Jövőben szerencsésebb lenne az összes szociális juttatást egy rendeletben szabályozni. Ezért
is javasoltam a polgármester úrnak, hogy jövőre gondoljuk át, hogy milyen egyéb
támogatásokat,- például: beiskolázási, óvodáztatási, tanszer, vagy újszülött támogatás,
karácsonyi támogatás stb.- szeretne a képviselő-testület a rászorultak részére nyújtani és
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ennek megfelelően készítsük el az önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
önkormányzati tervezetet.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Most akkor meghozzuk ezt a rendeletet, és jövőre visszatérünk egy átgondolással a szociális
rendeletre.
Fischer József polgármester:
Igen.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról
szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról szóló önkormányzati
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:

Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete
A 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A 2015. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évben
nyújtandó karácsonyi támogatásról szóló 19/2015.(XII.17.) önkormányzati
rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 17. napirendi pont tárgyalására.

17. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
Van-e valakinek bejelenteni valója?
1. Tájékoztató a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
iparűzési adóról” szóló 2/2010. (II.25.) számú rendeletével, és „a magánszemélyek
helyi kommunális adójáról” szóló 11/2000. (XII.06.) számú rendeletével
kapcsolatban Fejér Megyei Kormányhivatal által a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. - 132. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében a FEB/02/1433-1/2015.. számmal
azok, törvénysértő volta miatt indított törvényességi felügyeleti eljárása
megszüntetéséről
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztató levelét a képviselő-testület tagji
megkapták, a jegyzőkönyvhöz csatolva
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, hogy a napokban a Fejér Megyei
Kormányhivatal – ahogy azt a kiosztott, NJT rendszeren keresztül érkezett levélben is
olvashatták- arról tájékoztatta Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
2015. október 28-án a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési
adóról” szóló 2/2010. (II.25.) számú rendeletével, és „a magánszemélyek helyi kommunális
adójáról” szóló 11/2000. (XII.06.) számú rendeletével a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. - 132. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított hatáskörében a FEB/02/1433-1/2015.. számmal azok, törvénysértő volta
miatt indított törvényességi felügyeleti eljárást, tekintettel arra, hogy -a Képviselő-testület
azzal, hogy törvénysértő rendeleteit hatályon kívül helyezte és megalkotta a helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletét- eleget tett törvényi kötelezettségének, megszünteti.
Fölhívta ugyanakkor a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez nem akadálya annak, hogy a
Kormányhivatal a jövőben jogszabálysértés esetén ebben az ügyben hasonló eljárást indítson.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
2. A Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a HANTOSI
Főzőkonyha szakfeladatain dolgozó közalkalmazottak, Művelődési Házban
foglalkoztatott munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki
munkakört betöltő munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI
JUTTATÁSOKRÓL” szóló szabályzata
A képviselő-testület tagjai a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a
HANTOSI Főzőkonyha szakfeladatain dolgozó közalkalmazottak, Művelődési Házban
foglalkoztatott munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki munkakört
72

betöltő munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló
szabályzata tervezetét a határozati javaslattal együtt áttanulmányozás végett írásban
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretnék még egy bejelentést tenni.
A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető
juttatásról szóló önkormányzati rendelet véleményezésekor jelezte azon igényét, hogy
készítsük elő a Hantos Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és
munkavállalók részére biztosítandó bankszámla vezetési hozzájárulás juttatásához szükséges
döntést.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény Kjt.79/A.§ (2) bekezdése
előírja, hogy a Munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló részére a közalkalmazott részére
legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű
bankszámla-hozzájárulás adható. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014.évi C. törvény 59.§ (3). bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2015. évben legfeljebb
bruttó 1000 forint.
Ezen szabályokra figyelemmel, a korábban meghozott, az Önkormányzat közalkalmazottaira
vonatkozó juttatási szabályokkal összedolgozva elkészült a Hantos Községi Önkormányzat
Háziorvosi
Szolgálatánál,
a HANTOSI Főzőkonyha szakfeladatain
dolgozó
közalkalmazottak, Művelődési Házban foglalkoztatott munkavállalót valamint a települési
karbantartói- gondnoki munkakört betöltő munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN
KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló szabályzata tervezete, melyet a hozzátartozó határozati
javaslattal együtt a képviselő-testület tagjai áttanulmányozás végett írásban megkaptak. (
Jegyzőkönyvhöz csatolva). Azért kérem a polgármester urat, hogy ha egy mód van rá, akkor a
képviselő-testület erről a béren kívüli juttatásokról szóló szabályzatról a mai nap folyamán
döntsön, mert elfogadása esetén az Önkormányzatunknál foglalkoztatott közalkalmazottak,
munkavállalók is még az idei évben megkaphatnák a részükre járó bankszámla-hozzájárulást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a béren kívüli juttatásról szóló szabályzat
tervezetét vitassa meg és az ügyben hozza meg döntését.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
Ezt itt is el tudjuk fogadni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi
Szolgálatánál, a HANTOSI Főzőkonyha szakfeladatain
dolgozó közalkalmazottak,
Művelődési Házban foglalkoztatott munkavállalót valamint a települési karbantartóigondnoki
munkakört betöltő munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI
JUTTATÁSOKRÓL” szóló szabályzata elfogadásáról határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a HANTOSI
Főzőkonyha szakfeladatain dolgozó közalkalmazottak, Művelődési Házban foglalkoztatott
munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki
munkakört betöltő
munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló
szabályzata elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2015. (XII.16.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a HANTOSI Főzőkonyha
szakfeladatain
dolgozó közalkalmazottak, Művelődési
Házban foglalkoztatott
munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki munkakört betöltő
munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló
szabályzata elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében,
– „Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a HANTOSI Főzőkonyha
szakfeladatain
dolgozó közalkalmazottak, Művelődési
Házban foglalkoztatott
munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki munkakört betöltő
munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló
szabályzata elfogadásáról” ügyet megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a, 79/A §-a alapján, továbbá az 1995. évi CXVII.
törvény a személyi jövedelem adóról 71. §-a figyelembevételével,
Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a HANTOSI Főzőkonyha
szakfeladatain dolgozó közalkalmazottak, Művelődési Házban foglalkoztatott
munkavállalót valamint a települési karbantartói- gondnoki munkakört betöltő
munkavállaló részére biztosítandó „BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL” szóló
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