HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK
2016. február 23-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
Tartalom:
Határozatok:
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.23.) számú határozata Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.23.) számú határozata Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23 -án 17.00 órakor kezdődő nyilvános ülésének
napirendi pontjai elfogadásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.23.) számú határozata Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető
juttatásokról, és támogatásokról szóló 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.23.) számú határozata Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.23.) számú határozata Nagylóki Védőnői
Szolgálat 2016. évi költségvetéséről
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.23.) számú határozata Hantosi Gesztenyés
Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2016. évi költségvetésről
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II.23.) számú határozata
Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1-16 - Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című felhívás keretein belül vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatok beadásáról és a
pályázatok érdekében kötendő szaktanácsadói szerződés elfogadásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (II.23.) számú határozata Az Önkormányzat
saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(II.23.) számú határozata Döntés személyes
érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(II.23.) számú határozata Döntés személyes
érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (II.23.) számú határozata Hantos Község
Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatási keret összege meghatározására
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (II.23.) számú határozata Döntés a
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (II.23.) számú határozata Döntés a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi nyitvatartási rendjéről
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(II.23.) számú határozata Döntés személyes
érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(II.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (II.23.) számú határozata A polgármester
szabadságának utólagos engedélyezéséről.
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (II.23.) számú határozata Polgármester
2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (II.23.) számú határozata A 2016. évi
köztisztviselői teljesítménycélok meghatározásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (II.23.) számú határozata A leadott
képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató elfogadásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.23.) számú határozata a közvilágítási
aktív berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó szerződések elfogadásáról szóló döntés
elhalasztásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (II.23.) számú határozata Döntés
együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014.(IX.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásra az ALBENSIS
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (II.23.) számú határozata a Hantosért
Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (II.23.) számú határozata a Hantosi
Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (II.23.) számú határozat a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesület részére 2014. évben nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatos döntésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (II.23.) számú határozat Helyi civil szervezetek részére
működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (II.23.) számú határozata Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának elindításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (II.23.) számú határozata Döntés a településrendezési
eszközök módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (II.23.) számú határozata Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának érdekében kötendő háromoldalú tervezői szerződés és a
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott
Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosítása idejére főépítészi feladatok ellátására
kötendő háromoldalú megbízási szerződés elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (II.23.) számú határozata a településfejlesztési
koncepció és integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II.23.) számú határozata Döntés nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása tárgyú közszolgáltatási
szerződéskötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (II.23.) számú határozata Sárbogárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének „Az egyes szociális ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (II.23.) számú határozata Döntés Hantos ivóvizének
arzénmentesítése céljából támogatási kérelem benyújtására kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról, a
Hantos ivóvizének arzénmentesítése projekttel kapcsolatos döntések átruházásáról

Rendeletek:
•
•

Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (……..) önkormányzati rendelete Hantos Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (……..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti
hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Készült: 2016. március 4.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23-án
(kedden) 17.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő
Fischerné Koncz Katalin
Koncz Ferenc
Kertész Mihály települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
19.05 óráig

Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde megbízott intézményvezetője

18.55 óráig

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető

Fischer József polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő jelen
van.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Simon János a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.
Az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Bódi Zoltán alpolgármestert, települési
képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő öt települési
képviselő szavazásával öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.23.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23-án 17.00 órakor
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2016.
február 23-án tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Bódi Zoltán alpolgármestert, települési képviselőt válassza meg.
Fischer József polgármester:
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javaslom elfogadni.
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt képviselő
szavazásával öt igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.23.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23 -án 17.00
órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2016.
február 23-án tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az
alábbiak szerint tárgyalja:
1./ A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
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3./ Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi
költségvetésének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1.-16Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás keretein belül vissza
nem térítendő támogatás iránti pályázat érdekében kötendő szaktanácsadói szerződés
elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Hantos Község Polgármestere 2016. évi
meghatározása
Előadó: Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke

cafetéria-juttatás

keret

összege

8./ Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Döntés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint
a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi
nyitvatartási rendjéről
Előadó: Fischer József polgármester
11./ „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól” szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
12./ Polgármester szabadságolásának utólagos engedélyezése
Előadó: Fischer József polgármester
13./ Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
14./ A ’2016. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása”
Előadó: Fischer József polgármester
15./ Tájékoztató a leadott képviseli vagyonnyilatkozatokról
Előadó: Fischer József polgármester
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16./ Döntés közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó
szerződések elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
17./ Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektmenedzsment
tevékenységének ellátására az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal
Előadó: Fischer József polgármester
18./ Döntés civil szervezetek 2015.évben kapott támogatással elszámolásainak
elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
19./ Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére
pályázat kiírása 2016. évre
Előadó: Fischer József polgármester
20./ Döntés többször módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
11/2006. (III.29.) önkormányzati rendelete módosítása elkészítésére kötendő
háromoldalú megállapodások tervezetéről
Előadó: Fischer József polgármester
21./ Döntés „ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése
céljára történő elszállítása” tárgyú közszolgáltatási szerződéskötéséről
Előadó: Fischer József polgármester
22./ Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális
ellátásokról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
23./ Bejelentések
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– a rendelet-tervezetet a hatásvizsgálati lappal és indokolással- áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

6

Fischer József polgármester:
Az anyagot mindenki megkapta.
Szeretném megkérni jegyzőasszonyt, hogy egy kicsit egészítse ki a megküldött anyagot.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
rendelkezései alapján a köztisztviselők illetménye – főszabályként - a Kttv. 133. § (1)
bekezdése szerint megállapított alapilletményből (illetményalap és szorzószám), valamint a
Kttv-ben meghatározott feltételek esetén illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
A Kttv.234. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletben
egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
A helyi önkormányzat a Kttv. 234.§ (3) bekezdés szerint tehát rendeletben
illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű
köztisztviselőnek, amelynek mértéke községi önkormányzat esetében legfeljebb 20%.
Az illetménykiegészítésről a Kttv. 234.§ alapján rendeletben, a tárgyévre kell rendelkezni.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati Hivatalt alakított
Nagylók Község Önkormányzatával.
A Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal állományára vonatkozóan az egységes
kezelhetőség érdekében szükséges rendeletet alkotni a megállapítható juttatásokról és
támogatásokról.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás
( továbbiakban : Megállapodás) 16. 4. pontja alapján a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek a foglalkoztatásával, juttatásaikkal kapcsolatos szabályozás egységes.
A megállapodás 17. pontja kimondja, hogy a Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal és
támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására Nagylók Község
Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
A megállapodás 17.1 pontja értelmében a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások megállapítására, s annak módosítására
vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Nagylók Község Önkormányzata
Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban Hantos Község
Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.
A rendelet tervezetet elkészítettem és azt Hantos Községi Önkormányzat Polgármestere
részére rendelkezésre bocsátottam.
A Megállapodás 17.2 pontja értelmében Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete
soron következő ülésén, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról
véleményt nyilvánít, melyet a Közös Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a
polgármester megküld.
A megállapodás 17.3 – 17.5. pontja tartalmazza a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelettel
kapcsolatos további előírásokat.
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Eszerint amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet megalkotását
megelőzően a Jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén kell
ismertetnie.
Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában
foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által egyeztetett újabb
javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni. Ha Hantos Község Önkormányzat
Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne
foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen
utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati
rendelet a székhely Önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotható.
Mindezen előírásoknak megfelelően Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
előzetes egyetértő véleményével Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról
és támogatásokról szóló 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet).
A Rendelet 2015. évre vonatkozóan a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők
esetében is egységesen a Hantoson dolgozó köztisztviselők esetében már 2008. év óta, a
Nagylókon dolgozó köztisztviselők esetében 2010. óta biztosított 10 % mértékű
illetménykiegészítést állapít meg.
Ennek alapján a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településen dolgozó
köztisztviselője korábban és jelenleg is egységesen 10% illetménykiegészítésben
részesülhetnek.
Tekintettel arra, hogy a Kttv.234.§ (3) bekezdése az illetménykiegészítést tárgyévre kell
megállapítani, ezért amennyiben a Képviselő-testületek 2016. évre is biztosítani kívánják a
több éve biztosított illetménykiegészítést a köztisztviselők számára szükséges a Rendelet 2.§nak a módosítására.
A jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft, amelyet 2008. január 1-jén fogadtak el
(2007. évi CLXIX. 56. §), és az azóta eltelt időszak alatt (8 éve) nem változott. Míg a
közszolgálat valamennyi foglalkoztatási ágazatában legalább terv szintjén életpálya
kidolgozása és illetményrendszer átalakítása (bérrendezés) van folyamatban, a köztisztviselők
számára egyelőre bizonytalan, az új közszolgálati életpálya bevezetése illetve annak az
önkormányzatoknál történő alkalmazáséról szóló 1846/2014. (XII.30.) Korm. határozat is a
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak életpályájára fókuszál.
A rendelet-tervezetben javasolt 10 % mértékű illetménykiegészítés az illetmények hosszú
távú rendezésére és az illetmények reálértékének megőrzésére nem alkalmas, mégis – az
Önkormányzat financiális lehetőségeihez képest – legalább nominálisan szinten tartja.
Javasolom a képviselő-testületnek a rendelet tervezet megvitatását, és az előterjesztésnek
megfelelően javaslom, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló
5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetben foglaltakkal értsen egyet és javasolja Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének annak elfogadását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítése során az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melynek eredményét az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján elkészült a rendelet tervezet
általános és részletes indokolása is, mely szintén jelen előterjesztés melléklete.
Tisztelettel kérem a képviselő-testülettől, hogy támogassák ezt a rendeletmódosítást, hogy az
idei évben se csökkenjen nominálisan köztisztviselőink illetménye.
Köszönöm szépen.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen a kiegészítést.
Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a rendelet tervezet semmiben sem tér el a tavalyitól.
Azt hiszem, hogy a tavalyi évben az önkormányzat feladatai teljesültek. Hiába mondják, hogy
egyre kevesebb feladatot kell megoldanunk, ezt így nem tudom elfogadni, hiszen mi
igyekszünk mindenkinek a problémáival szinte azonnal foglalkozni, és olyan sincs, hogy
zárva tartunk, vagy, ha valaki éppen délben jön ügyet intézni, akkor is talál itt valakit és a
kolleganők igyekszenek megoldani a problémáját.
Úgy gondolom, hogy a költségvetésünk pozitív, van tartalékunk is, tehát támogatom a
rendelet módosítását.
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 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29.) önkormányzati
rendelet módosítása véleményezéséről” szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki „A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
véleményezéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.23.) számú határozata
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló
5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezet véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról
szóló 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelet tervezet véleményezéséről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NAGYLÓKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL létrehozására és működtetésére vonatkozó
megállapodás 17.2. pontjában biztosított jogkörével élve a
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló
5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetben foglaltakkal - mely jelen határozati javaslat mellékletét képezi- változtatás
nélkül egyetért és javasolja Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló
5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezet önkormányzati rendelet tervezet változtatás nélküli elfogadását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületét értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2016. február 24.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
2. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– az egyeztetési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata- áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Az anyagot itt mindenki megkapta.
A számokból kiderül, hogy az idei évben a működéshez Hantosnak hogyan is kell
hozzájárulnia, és miért.
Ha van kérdés, akkor nyugodtan tegyék fel, illetve felkérem jegyzőasszonyt, hogy mondja el
nekünk miért is van erre a kiegészítésre szükség.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
alapján kell eljárni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését
önállóan rendeletben állapítja meg.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet, a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2016-ban a
költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba
lépését, vagyis 2016. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2016. február 15-e.
Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati
hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és
költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
Az Ávr. 24.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell
mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.
Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testületek - jogszabályi változás
következtében- nem fogadtak el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez
hasonlóan, a 2015. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült
el.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési
szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és
az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően, 2016. február 18-án egyeztetésre került sor
Nagylók Község Polgármesterével, Hantos Község Polgármesterével és a Jegyző valamint a
gazdasági vezető részvételével, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a
költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni. Az egyeztetés jegyzőkönyvet a
képviselők az előterjesztéssel együtt kézhez kapták.
A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2016. évben a következőképpen alakult:

11

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. számú
melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal
működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a)
bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös önkormányzati
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évben elismert hivatali létszáma 6,87 fő,
támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 31.464.600 Ft.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Az alaplétszám megállapítását meghatározó tényezők:
- a település típusa ( község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület ) illetve a
lakosságszám alsó és felső határa
Korrekciós tényezők:
- fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma és fenntartó önkormányzatok
száma,
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi
önkormányzatok 2015. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási
Megállapodásunk Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó
szabályai:
„ A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit a következők szerint biztosítják a
Képviselőtestületek:
19.1. A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor
hatályos éves állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez meghatározott
központi költségvetési hozzájárulások, melyet a Magyar Államkincstár Nagylók Község
Önkormányzata e célra elkülönített számlájára folyósít.
Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségét az állami költségvetési
hozzájárulás nem fedezi, úgy a Képviselőtestületek a többletköltségeket a 19.2. és 19.3. pont
szerint viselik.
19.2. A jegyző a köztisztviselők, foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi
juttatásait, azaz a cafetéria juttatások, közlekedési költségtérítések, s egyéb foglalkoztatáshoz
kapcsolódó költségek, beleértve a 17. pont szerinti önkormányzati rendelet által szabályozott
juttatásokat, s a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is, továbbá a Közös
Önkormányzati Hivatal működtetése során felmerülő dologi költségeket (papír, írószer,
telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, a székhely hivatal és a kirendeltség
elhelyezését biztosító ingatlanok, hivatali helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos víz, villany,
fűtés, csatorna s egyéb közműszolgáltatások költsége, stb.) – a székhely hivatalra és a
kirendeltségre egységesen kiterjedően Nagylók Község Önkormányzata és Hantos Község
Önkormányzata tárgyévet megelőző év január 1-jei állapot szerinti állandó népességadatai
alapján számított lakosságszám arányában viselik 2013. június 30-napjáig.
19.2.1. A székhelyhivatal elhelyezését biztosító ingatlan közmű szolgáltatási díjai, költségei, víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb. – 100 %-a, a Hantosi Kirendeltség elhelyezését
biztosító hivatali helyiségek tekintetében – az ingatlan összterületének az igénybevett
területrészhez viszonyítottan 60%-os aránya veendő figyelembe.
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19.2.2. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2013. I. félévét érintően a
székhelyhivatal és állandó jelleggel működő hivatali kirendeltség működtetésével kapcsolatos
– fentiekben nevesített - költségeket külön-külön is dokumentálhatják s amennyiben a
lakosságszám arányában történő költségmegosztás bármelyik Önkormányzatra nézve
többletteher viselést jelent, úgy 2013. január 1-i – visszamenőleges – hatállyal a
költségviselést a ténylegesen felmerült költségek százalékos arányában határozzák meg azzal,
hogy a Képviselőtestületek 2013. július 31.-napjáig egymással elszámolnak, a többletterhet
viselő Önkormányzat részére az általa már biztosított többletösszeg a kötelező havonta
biztosítandó összegek terhére beszámítást nyer. Amennyiben a %-os arány eltérítésében nem
állapodnak meg, úgy a többletköltségeket változatlanul a fentiekben szabályozott
lakosságszám arányában viselik.
19.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére
szolgáló székhely – nagylóki 415 hrsz-ú – hivatali épület karbantartásáról saját
költségviselése mellett Nagylók Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal
Hantosi Kirendeltsége elhelyezését szolgáló – hantosi 48/3 hrsz-ú – hivatali épület
karbantartásáról Hantos Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett,
ezen karbantartási, felújítási költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése
nem tartalmazza, azok közvetlenül az érintett Önkormányzat éves költségvetéseinek részét
képezik.
20.2. A 2013. évi állami költségvetési hozzájárulás ismeretében a 19.2. pontban megjelölt
költségeket nem fedező többletköltségeket havi 1/12 arányban viselik, melynek utalási rendje
a 20.1. pontban foglaltakkal azonos. Hantos Község Önkormányzata havonta előre a
tárgyhó10.-napjáig Nagylók Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számlájára az Őt
terhelő havi többletköltség összegét átutalással teljesíti, mellyel egyidejűleg Nagylók Község
Önkormányzat ezen számlán az Őt terhelő többletköltségeket szintén elhelyezi.
20.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak
szerinti:
– engedélyezett létszámát,
– költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban”
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Nagylók Község Önkormányzata
éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza, melynek megalkotását
megelőzően a Képviselőtestületek annak összegszerűségei megállapításáról a 18. pontban
foglaltak szerint döntenek, meghatározva az Önkormányzatokat terhelő többletköltségek
összegét, - működési költségelőleget – melyeket külön éves költségvetési rendeleteikben
szerepeltetnek, s annak összegét havi 1/12 összegben a 20.1. pontban foglalt módon kell
teljesíteni.
A Közös Önkormányzati Hivatal önálló elemi költségvetéssel rendelkezik.
A 2016. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a
járulékok képezik.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§-a szerinti
illetményalapot a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése 2016. évben is 38.650 Ft-ban
állapítja meg.
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren
kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdése
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alapján 2016.évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000
forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót
terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél mind a székhely, mind a
kirendeltség esetében a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk
köztisztviselőnként.
Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a
juttatást.
Az idei évben 2016. évben a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalába egy
köztisztviselő részére 30 éves ( három havi illetménynek megfelelő összegű illetménynek
megfelelő összegű) egy köztisztviselő részére 25 éves ( kettő havi illetménynek megfelelő
összegű illetménynek megfelelő összegű) közszolgálati jogviszony után kifizetendő jubileumi
jutalom vált esedékessé. Ehhez kapcsolódóan egy személyes megjegyzést szeretnék tenni, a
25. éves jubileumi jutalomra jómagam válok jogosulttá, illetve tavaly december 1-én volt 20
éve, hogy Hantos községben jegyzőként dolgozom.
A jubileumi jutalmak összegére, a dologi kiadások közül az információbiztonsági törvény
előírásainak való megfelelés biztosítására illetve az irattárazásra, selejtezésre tervezett
kiadásra a központi költségvetésből kapott támogatás nem nyújt fedezetet, így a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási
Megállapodás 19.2. 19.3. pontja alapján Nagylók Községi Önkormányzatnak 3.436.000 Ft-tal,
Hantos Községi Önkormányzat pedig 2.759.000 Ft-tal a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetéséhez hozzá kell járulni.
A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is,
mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.
A Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi kiadásai:
A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal és Kirendeltség dologi
kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek
elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását terhelő
kifizetői SZJA kötelezettség.
Személyi juttatások és járulékok (2015. december 01- 2016. november 30. ):
A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal
köztisztviselőinek:
– alapilletmény,
– illetménykiegészítés,
– egyéb kötelező pótlékok ,
– munkába járás térítése (9 Ft/km, utazási bérlet esetén a bérlet árának 86 %-a)
– közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint)
– cafetéria- juttatás ( választható cafetéria juttatások: munkahelyi vendéglátás, étkezési
támogatás Erzsébet utalvány formájában, iskola kezdési támogatás, SZÉP kártya, önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztári illetve önsegélyező pénztári hozzájárulás )
– jubileumi jutalom, (Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalnál kettő fő részére kell
jogszabályi előírások alapján 25 éves illetve 30 éves jubileumi jutalmat fizetni)
A hivatal 2016.évi finanszírozásnál figyelembe vételre került a költségvetési szervek és az
egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014.
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(XII.29.) Korm. rendelet alapján a 2015. december havi bérkompenzáció összege is, 71.400
forint.
Az illetményalap 2008 óta változatlan. Változatlansága miatt a legfeljebb 25 év szolgálati
idővel rendelkező minden középfokú végzettségű köztisztviselő alapilletménye (bruttó bére)
a 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet alapján havibér esetén 129.000.-Ft. Ha a fizetési
fokozatban előrelépnek, illetményük összege nem változik, mert az állami bérkiegészítés a
növekedés összegével csökken.
Kormányzati szervek által előkészítés alatt van a köztisztviselői életpálya modell 2016.július
1-jén történő bevezetése. Ennek részletei még nem ismertek, csak annyi, hogy az előmeneteli
és bérezési rendszer, valamint a képzési rendszer is alapvetően megváltozik. Természetesen
nem ismert még ennek a közös hivatalok működésére való hatása.
Dologi kiadásokat a 2015.évi teljesítési adatok figyelembe vételével terveztük.
A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai az előző évekhez képest kettő nagyobb
kiadás növeli. Az egyik az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján előírt teendők, illetve az
információbiztonsági szabályzat elkészítéséhez szükséges szakemberek igénybevételére.
Az eddig beérkezett ajánlatok alapján e célra összesen 1 millió forintot terveztünk.
A másik nagyobb dologi kiadás az önkormányzatok és a hivatal irattárának rendezése,
selejtezési és Levéltárnak történő átadásra való előkészítési feladatok elvégzése, melyhez
szintén szakértő segítséget kell igénybe vennünk. E célra összesen 200.000 Ft-ot
terveztünk.
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési tervezetét a fentebb
ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetését 2016. február 24-én tartandó ülésén tárgyalja.

Kérjük a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.
Amennyiben van kérdés szíves válaszolok rá.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Gratulálunk a jubileumához.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm szépen.
Fischer József polgármester:
Így van. Gratulálunk. Legalább még ugyanennyit kívánunk.
A követelményeknek tényleg meg kell felelnünk, mert ha nem úgy teszünk, akkor jön a
büntetés.
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Az irattárral kapcsolatban, ha valaki kíváncsi, szívesen megmutatom, hogy mekkora
iratmennyiség keletkezik nálunk. Azt is rá kell bíznunk valakire, mert azt át kell nézni, ki kell
válogatni, hogy mi marad, mit kell elküldeni.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Ezeket is meg kell őrizni öt évig?
Gálné Papp Erika jegyző:
Az iratok kezelésével, így a selejtezéssel is a magasabb szintű jogszabályi előírásokat és az
ezek figyelembevételével készült Iratkezelési szabályzatunkat kell figyelembe venni. Ezen
előírásoknak megfelelően a különböző tárgyú iratoknak eltérő őrzési és selejtezési ideje van.
Az általunk kezelt és létrehozott iratok között van olyan, amely nem selejtezhető és van,
aminek az őrzési ideje 1 év. Az irattári anyagunkban vannak olyanok, melyeket át kell adni a
Levéltárnak, amely ezen iratokat tovább őrzi, illetve lehetővé teszi ezek kutatását is.
Hangsúlyozom, hogy nem minden iratot vesz át a Levéltár. A selejtezés is azonban csak
Levéltárral együttműködve, levéltári engedély birtokában tehető meg.
Fischer József polgármester:
Sajnos vannak a tárolásra vonatkozó előírások. Egy ilyen kis településen is iszonyat
mennyiségű papírt jelent.
Lehet, hogy pár év múlva már digitálisan kell majd őrizni a dolgokat.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.23.) számú határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:
I.
1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 37.659.000 Ft bevételi és
37.659.000 Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
• a személyi jellegű előirányzatot
• szociális hozzájárulási adót
• a dologi előirányzatot

23.543.000 Ft-tal,
6.246.000 Ft-tal,
7.870.000 Ft-tal

a bevételi előirányzatból
• a központi költségvetésből kapott támogatás 31.464.000 Ft-tal,
• az önkormányzati hozzájárulás összegét 6.195.000 Ft-tal
-

jelen határozat 1. melléklete szerinti részletezéssel- jóváhagyja.

A 6.195.000 Ft önkormányzati hozzájárulásból
• Nagylók Községi Önkormányzat hozzájárulása: 3.436.000 Ft
• Hantos Községi Önkormányzat hozzájárulása 2.759.000 Ft.
2.) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámkerete:
8 fő
3.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Hivatalban
a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint/ fő/év
összegben határozza meg.
4.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja , hogy a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése beruházási és felújítási
kiadásokat nem tartalmaz.
5.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja , hogy a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal a 2016. évi költségvetésében általános és céltartalék
előirányzat nem kerül megjelenítésre.
6.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja , hogy a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő
hozzájárulást a nem tervez.
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7.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés
készítésének időpontjában nincsenek.
8.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi , hogy a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése a székhelye szerinti
önkormányzat, azaz Nagylók Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
II.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
ügyben a szükséges intézkedéseket megtegye
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2016. február 25.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására.
3. napirend
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– az egyeztetési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolatát- áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ahogyan az elmúlt évben is elmondtam, most is elmondom, hogy a Védőnői Szolgálat jól
működik. Minden évben volt egy kis tartalék, amely most 124.000 Ft. Ez azért ennyi, mert
egy jelentős beruházáson, szépítésen ment keresztül a Védőnői Szolgálat helyisége. A
bútorztatot, eszközöket pedig abból a bizonyos tartalékból vásároltuk.
Az ellátás biztosítása úgy gondolom megoldott.
Ezzel kapcsolatban a továbbiakban túl sok mindent nem tudok elmondani. Bár mindegyik
intézményünk így működne.
Jegyzőasszony van valami kiegészítenivalója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek
vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés
eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti.
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A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően, 2016. február 18-án egyeztetésre került sor Nagylók
Község Polgármesterével, Hantos Község Polgármesterével és a Jegyző valamint a gazdasági vezető
és a védőnő részvételével, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés
elkészítése során szükséges érvényesíteni. Az egyeztetés jegyzőkönyv és a jelenléti ív másolatát a
képviselő-testület tagjai az előterjesztéshez csatolva megkapták.
Nagylók Község Önkormányzata részére Hantos Község Önkormányzata „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 41. § (6) bekezdése
alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény –
továbbiakban: Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskolaegészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői
alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátását Hantos Község
Önkormányzata teljes közigazgatási területére, valamint Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde továbbá a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,
Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája intézményekre kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel
átadta.
Nagylók Község Önkormányzata pedig Hantos Községi Önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződéssel – továbbiakban: szerződés – a feladat ellátását vállalta.
A Szerződő 4. pontja alapján a védőnői szolgálat feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek
költségei fedezetére elsősorban a finanszírozási szerződés alapháján biztosított pénzeszközök
szolgálnak.
Amennyiben a finanszírozási szerződés alapján átutalt összeg nem elegendő a védőnői szolgálat
kiadásaira, úgy az azon felüli többletköltségeket Szerződő felek az ellátott gondozottak arányában
saját költségvetésükből pénzügyi hozzájárulás címen fedezik,melynek összegét a saját éves
költségvetésükben szerepeltetik. A költségvetésben megállapított pénzügyi hozzájárulás összegét
Hantos Község Önkormányzata tárgyhó 10. napjáig átutalja Nagylók Község Önkormányzata
számlájára.
A védőnői szolgálat működésével kapcsolatos a szerződés 4. és 4.1. pontjaiban meghatározott költség
Nagylók Község Önkormányzata éves költségvetési rendeletébe épül be, annak részét képezi és az
Önkormányzat szakfeladatához kapcsolódik.
A szerződés 4.5. pontja alapján Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hantos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes véleményezése után hagyja jóvá, módosítja a védőnői
szolgálat szakfeladati előirányzatát, illetve fogadja el a védőnői szolgálatra vonatkozó költségvetési
beszámolót.
A Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetését a szerződés fentebb részletezett előírásai
alapján elkészítettük.
A Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a
határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.
A mellékletből látható, hogy a bevételek és kiadások különbözete 124.000.- Ft, ami a két tanácsadó
helyiség fenntartási költségeire fordítható.

Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Hallottam a gyermekorvostól, hogy nagyon szép lett a Védőnői Szolgálat.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen, valóban. Érdemes megnézni.
Fischer József polgármester:
Így van.
A lényeg, hogy amit tavaly elkezdtünk, azaz a vizesblokk felújítását, ennek a keretnek
lényeges részének felhasználásával folytathattuk a munkálatokat. Ezúton is köszönöm azok
munkáját, akik ebben részt vettek.
Ezáltal egy olyan kis létesítményünk lett, amelyre büszkék lehetünk, igaz, egyelőre csak
kívülről. Minderre nem túl nagy pénzekből került sor, mégis sokkal szebbé lehetett varázsolni
a Védőnői Szolgálat helyiségét annak érdekében, hogy jobb legyen nem csak az ott dolgozók,
hanem az oda érkezők hangulata is.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.23.) számú határozata
Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetéséről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Védőnői Szolgálat
2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a Nagylók Község Önkormányzatával
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban:
Mötv./
41.
§
(6)
bekezdése
alapján,
az
Mötv.
13.
§
4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban:
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Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004.
(V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskolaegészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői
alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási
szerződés – továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontjában biztosított előzetes
véleményezési jogával élve az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja
alapján egyetért azzal, hogy
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2016. évi
költségvetését 4.320.000.- Ft kiadási és 4.320.000.- Ft bevételi előirányzattal – jelen határozat 1.
melléklete szerinti részletezéssel - elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja
alapján egyetért azzal, hogy
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadási előirányzatot az alábbiak szerint
állapítsa meg:
Személyi juttatások:
2.280.000.-Ft
Munkáltatót terhelő járulékok:
631.000.-Ft
Dologi kiadások:
1.285.000.-Ft
Tartalék:
124.000-Ft
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testületét értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására.
4. napirend
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– az egyeztetési jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata- áttanulmányozás végett
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ismét köszöntöm Juhász Gabriella megbízott intézményvezető asszonyt.
Annyit szeretnék előre elmondani, hogy ahogyan látható a kiküldött anyagból is csökkenő
tendencia látható a gyermekszületésben. Az intézmény ennek ellenére a forrásaival úgy
gazdálkodik, amely mindenképpen jónak mondható. Kisebb-nagyobb beruházásokat itt
tervezünk, illetve pályázni is próbálunk, de mindezeket a gyereklétszám is befolyásolja.
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Én igyekeztem megnyugtatni az óvoda dolgozóit, hogyha arra kerül a sor, az
önkormányzatnak vannak tartalékai, és ha kell, akkor be tudunk avatkozni, hogyha egy-két
évet át kellene vészelni. Jelenleg azonban nem tartunk ott. A biztos működés hátterét az
önkormányzat eddig is biztosította, és ezután is fogja tudni biztosítani. Ezzel a dolgozók
munkáját segítjük, hogy ne keljen félniük, mi lesz holnap, vagy esetleg holnapután.
Azt hiszem, hogy az óvoda jól működik. A problémákat, ha szükséges a szülőkkel is közösen
megtudtuk beszélni, hiszen volt már erre példa is.
Átadom a szót Juhász Gabriella megbízott intézményvezető asszonynak, hogy kiegészítse az
elmondottakat.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
A költségvetéshez készítettem mellékleteket is. Szerintem azok elég egyértelműek.
Nálunk is voltak soros lépések, amelyek a személyi juttatást érintik.
A cafetériát kapjuk már évek óta, azt szeretnénk megtartani. Igazság szerint a tavalyi
költségvetés szerint próbáltam tervezni az ideit is. Nyilván valamennyire emelkednek a
költségek. A tavalyi évből maradt pénzmaradvány, így azt az ideihez hozzá tudtuk tenni, mert
a csökkenő gyermeklétszám miatt az év utolsó négy hónapjára kevesebb állami támogatást
fogunk kapni. Ezt a pénzmaradványt felhasználva idén is szeretnénk egy kis felújítást, most az
öltözőt szeretnénk felújítani. Szekrényeket szeretnénk, illetve a lambériát tervezzük lecserélni.
Tavaly is nagyon sok minden történt, nagyon szépek lettünk. Várjuk szeretettel Önöket, hogy
megnézzék a felújított szobát.
Tehát idén az öltöző felújítását tervezzük, illetve szeretnénk egy laptopot is vásárolni, amely a
gyermekek közé is bevihető. Van már egy számítógépünk, ami jó néhány éves. Időközben
találtam egy pályázati ehetőséget is, és akkor mégsem a költségvetésből kellene ezt
megoldanunk.
Szeretnék kitérni a telefonra és az internetre. A telefon költségét bent hagytam a tavalyi
összeggel, mert megemelni semmiképpen sem szerettem volna. Végre lejárt a hűségidő, és
úgy néz ki, hogy egy Inviteles havi 5000 Ft-os csomagra sikerült váltani, 1000 perc
lebeszélhetőséggel. Az internet eddig is LRT.COM-os volt, de az is a tavalyihoz képest
kevesebb lett majdnem 1000 Ft-tal.
Amennyiben valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok rá.
Meghívót még nem hoztam, mert még nem készültek el, de március 11-én, pénteken 10
órakor várjuk Önöket egy tavaszköszöntővel egybekötött március 15-i ünnepségre. A
rendezvény az óvodában lesz és a szülők is jönnek. Mesével, verssel, egy verbunkos, fiús,
huszáros történettel készülünk.
Fischer József polgármester:
Köszönjük szépen.
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 Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja
el.
Kérem, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.23.) számú határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2016. évi költségvetésről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda
és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztést megvitatta és
a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2016. évi költségvetését
25.985.000 Ft bevétellel, 25.985.000 Ft kiadással ,
elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
18 001 eFt
•
a személyi jellegű előirányzat
4 978 eFt
•
munkaadókat terhelő járulékok
2 816 eFt
•
dologi előirányzat
beruházások
190 e Ft
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde engedélyezett létszámát
2016. évre 4 fő óvónő ,2 fő dajka , 1 fő kisgyermekgondozó 0,2 fő takarító összesen:
7, 2 főben állapítja meg.

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde 2016. évi költségvetése
beépül a Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Fischer József polgármester
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Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására.
5. napirend
Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1.-16Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás keretein belül vissza
nem térítendő támogatás iránti pályázat érdekében kötendő szaktanácsadói szerződés
elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteitárajánlatot, szerződés tervezetet, pályázati kiírást- áttanulmányozás végett megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megpróbálom röviden és tömören összefoglalni a lényeget.
Ez egy országos pályázat, amely a Vidékfejlesztés és Mezőgazdasági Hivatal által került
kiírásra. Keretösszege 26,9 milliárd Ft.
Egy többkörös pályázatról van szó, amelynél a forrás kimerüléséig folyamatos a pályázat
benyújtásának lehetősége.
Példa erre a könyvtáras pályázatunk, ahol kétszer is forráshiány miatt el lettünk utasítva, és
harmadszorra nyertük meg azt a majdnem 2.700.000 Ft-ot.
Tehát ha az első körben el is utasítják a pályázatunkat, akkor sem szabad csüggedni, mert
lehet, hogy a következő körben kihozhatnak minket győztesként.
Amiben a testület véleményét szeretném kikérni: a pályázatban két célterület van, ami két
különböző összeggel bír. A kettes számú célterületben a településképet meghatározó épületek
felújításáról van szó. Ide sorolhatjuk az iskolát és a Kultúrházunkat is, mert nem túl sok
településképet meghatározó épületünk van. Lehetne ez a templom, vagy a Hivatal, melyek
megérettek már a felújításra, de egy fontossági sorrendet fel kell állítanunk, illetve az anyagi
forrásaink is kimerülhetnek.
A javaslatomban az 50.000.000 Ft-os kategóriában javaslom pályázat benyújtását az iskola
tetőszerkezete és Kultúrház tetőszerkezetének megújítására, méghozzá egy pályázaton belül.
Azon kívül a pályázatnak egy felételt kell teljesíteni, méghozzá megújuló energiát kell
belevinni. Ezt követően pedig a fűtéskorszerűsítés, mivel ezek mindkét épületre ráférnek.
A költséget nézve a mostani állás szerint a konkrét számokkal még egy kört majd futnunk kell
a képviselő-testülettel. Ez lenne az egyik rész.
A másik az a harmadik célterület, amely kimondottan a többfunkciós közösségi tér szolgáltató
központok létrehozására, fejlesztésére, kialakítására ad lehetőséget. Itt 30.000.000,-Ft a
maximális összeg, amelyet el lehet nyerni. Én itt a Nagylóki út 3. szám alatt az épület másik
végének, a „lakrésznek” a megújítását céloznám meg. Itt ki lehetne alakítani egy olyan
közösségi teret, vagy szolgáltató központot, amelyből akár a nyugdíjas klubnak, az ismét
felfutó asszonytornának, vagy akár a Népdalkörnek lehetne egy állandó helyisége. A lényeg,
hogy ennek az épületrésznek a felújítását pályázatból meg tudnánk valósítani.
Mindkét pályázat esetében el kell mondani, hogy 95%-os támogatásról van szó, tehát itt
önerőt is fel kell mutatni, attól függően, hogy mekkora összegre pályázunk. A támogatás
mértéke úgy jön ki, hogy három kategória van, és az adott járásokat ebbe sorolják be.
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Esetünkben a 2014. évi adatok szerint, melyet jelenleg figyelembe vesznek, a 95%-os
támogatottságba esünk bele.
Nagyvonalakban erről ennyit tudok elmondani. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy erről
mondják el esetleg a véleményüket. Nincs rá garancia, hogy bármelyik pályázatban nyerünk
is, de javasolnám mindkettő benyújtását. Ehhez természetesen szükség van anyagi háttérre,
mivel a pályázatok utófinanszírozott pályázatok. A pályázati anyagban is benne, hogy az
elnyert támogatás 50%-át lehet lehívni előleg gyanánt. Tudva, hogy mekkora tartalékkal
bírunk hitel felvételére lenne ehhez szükségünk.
Ezzel nem kis munkát okoztam a kollegáknak, mert elképzelhető, hogy nem jön össze a
pályázat, de ezt a vélt összeget is be kellett terveznünk a költségvetésbe.
Minden ilyen esetben, mivel már volt rá példa, a támogatói okirat a banknál a hitelfelvételhez
garanciát jelenthet, mivel ezek a pénzek általában legkésőbb egy év alatt, de visszajönnek.
Tehát ennek a pályázatnak ez a hátulütője, de szerintem rosszabb kondícióval rendelkező
önkormányzatok is jelentkeznek. Sok veszítenivaló nincs, ha meg sem próbáljuk, akkor nem
fogunk tudni előrébb jutni, mivel önerőből, a számítások szerint a két tető már 30.000.000 Ftnál jár, és erre jön még a fűtéskorszerűsítés, ezt nem tudnánk megoldani. Én azt mondom,
hogy induljunk a pályázaton, próbáljuk meg.
Kutakodtam a templom irányába is, de az sokkal nehezebb történet lenne, mivel nem a mi
tulajdonunk. Nehezíteni a dolgokat, hogy nem mi adjuk be a pályázatot, de akkor hogyan
adunk hozzá önerőt, tehát itt az egyház külön tudna ehhez pályázni.
Így a saját épületeinket nézve ezt a fontossági sorrendet tudtam elképzelni, ehhez kérem a
képviselő-testület véleményét, hozzászólását, ötleteit.
Annyi még benne van, hogy a pályázatoknál a különböző munkálatok normakódok szerint
kell elvégezni, ehhez pedig meg kell találni a megfelelő szakembert. Ebben a közreműködő
szervezet vállalja, hogy a pályázatokat lebonyolítja, melynek költsége 100.000 Ft +ÁFA. A
további díjazás, az már sikerdíjhoz kötött, melynek összegét a pályázat keretén belül le lehet
írni, elszámolható. Nekünk tehát az egyetlen igazi költségünk az a 100.000 Ft +ÁFA,
amennyiben nem nyer a pályázat. Ennyit veszíthetünk rajta.
Volt már egy rossz példánk is ezzel kapcsolatban. Az előző képviselő-testülettel egy olyan
csapatba futottunk bele, akik ugyan tették a dolgukat. Azonban a sokadik képviselő-testületi
ülés után sem tudtuk beadni a közel 50.000.000 Ft-os pályázatot, mert nem jól dolgoztak már
az előkészületi szakaszban, és több pénzt kértek volna előre, mint a mostani jelentkező. Most
ők is bejelentkeztek, hogy szeretnének részt venni a projektben, az ő részükről is kiment az
anyag. Azonban ha a kettő közül kellene választani, akkor én a határozati javaslatban szereplő
csapatot választanám. Ezzel a választással nem költenénk túlságosan a közösség pénzét.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Tehát akkor most van egy ilyen pályázati lehetőség, van két csapat is, akik bejelentkeztek.
Ennek a csapatnak .akit a polgármester úr javasol van referenciája, ezt megnézte a
polgármester úr?
Fischer József polgármester:
Megnézni nem tudtam, de telefonon utána kérdeztem, hogy hol dolgoztak, milyen
pályázatokat csináltak. Ők benne vannak a szakmában.
Azért is mondtam, hogyha a kettő közül kellene választani, én őket javasolnám.
A másik csapattal kapcsolatban átéltünk egy-két olyan dolgot, amit nem is hittem volna, így
velük én nem szeretnék dolgozni.
Sok pályázat író csapat van, és közülük kell egy jót kiválasztani.
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Ennek a csapatnak is abban van a pénz, ha a projektet jól összerakják, mert különben nem
látnak belőle pénzt.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen, utánuk lehet nézni nagyon könnyen ezeknek a csapatoknak, mert ha megnézzük a
referenciákat, vagy egy-kettőt csak fel kell hívni, és abból már pontosan látható, hogy ők
milyenek.
Ez volt az egyik dolog, amit szerettem volna kérdezni. Amennyiben nem nyer a pályázat,
akkor is csak a 100.000 Ft + ÁFÁ-t bukjuk.
Én jónak tartom a sorrendet. Akkor ha jól értem ennek a három épületnek a megújítása kettő
pályázatból állna össze? Ezekre pedig akkor külön-külön kell az MVH-nál pályázni?
Fischer József polgármester:
Igen. Két különböző pályázatként menne be. A kettes célterületbe menne a két épület, azaz az
iskola és a Kultúrház, a hármas célterületbe pedig a Nagylóki út 3. Tehát ez a két csomag.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Az egyik kerülne akkor 30.000.000 Ft-ba és a másik mennyibe kerülne?
Fischer József polgármester:
Jelenleg ennyi a plafon.
Azt, hogy ténylegesen mennyibe is kerül, azt még nem tudom megmondani. Arra majd egy
későbbi testületi ülésen kerül sor, hogy a kidolgozott anyag alapján meg tudjuk mondani,
hogy mi mennyibe is kerülne pontosan. Az már alá lesz támasztva különböző számítási
adatokkal.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Van már olyan tervezetünk, amelyet már korábban elkészítettek? Vagy még nincs semmi, és
csak ezután fog minden készülni?
Fischer József polgármester:
Vannak az úgynevezett TOP-os pályázatok, amelyek megyékre le vannak osztva. Ezek a
TOP-os pályázatok azok, amelyeket mindenki emleget már 2 éve, hogy soha nem látott
összegekkel, minden falu életében hatalmas változást fog okozni.
Oda is kellett már előkalkulációkat vinni, hogy mégis milyen összegekkel számolunk. Én
akkor kértem árajánlatokat, becsléseket olyan cégektől akik kimondottan például a
tetőszerkezettel foglalkoznak. Ezek az összegek nem azt mondom, hogy pontosan megállják a
helyüket, mert még át kell őket nézni, mert e szerint a pályázat szerint több minden belefér a
pályázatba, mint a TOP-osba, de ez a pályázat később is lett kiírva, mint a TOP-os pályázat.
Nem számítottunk erre a pályázatra, mert hallottunk róla, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen
pályázat, de mindenki a TOP-os pályázatra készült.
Azonban mindenki próbál most erre készülni, ebben bíznak. Mások a feltételek, több minden
fér bele, nincsenek olyan fékek, mint a másiknál. Sőt vannak benne még pluszok is, hogy
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miket lehet belevenni és el lehet menni akár az 50.000.000 Ft-ig is, az ésszerűség határain
belül.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
A két projekt kapcsán mennyi beruházási összegre gondolt körülbelül?
Fischer József polgármester:
Erre most még nem tudok ténylegesen összeget mondani. Ehhez túl rövid volt az idő. Ehhez
egy csapatnak itt fel kell vonulnia, és konkrét mérésket kell készítenie, hiszen rengeteg
költségnövelő dolog van. A normagyűjteményből néztem meg én is, hogy egy tetőnél mennyi
minden van, amiből az egész összeáll, és ez mind-mind növeli a költségeket. A kettő épület
felújítását tehát úgy kell összetenni, hogy a nagyobb költséget kell a pályázatban
megvalósítani, hiszen már láthatjuk, hogy a nyílászárók cseréjét önerőből is meg lehet oldani,
tehát nem az, hanem a tető a „nagyobb falat”.
Ez tehát egy kétlépcsős történet. Ahogyan a határozati javaslatban is szerepel, először is a
pályázat elindítását, kidolgozását kell a testületnek jóváhagynia, ezzel a csapattal, majd pedig
a pályázat benyújtásáról kell döntenie.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Én javaslom a projektek elindítását.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ha jól értettem a polgármester úr javaslata az, hogy az iskola és a kultúrház felújítása egy
projekten belül valósuljon meg.
Fischer József polgármester:
Igen, így van.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem lenne célszerű az iskola és a kultúrház felújítását is külön- külön projektbe megpályázni?
Fischer József polgármester:
Azért nem lenne jó, mert nagyobb esélyét látom annak, hogy a két tető és fűtéskorszerűsítés
belefér egy projektbe és nem külön-külön költünk akár 50.000.000 Ft-ot ,mert akár annyit is
el lehetne költeni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A Kultúrház felújítása kapcsán csak a tetőcseréről lenne szó?
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Fischer József polgármester:
Tetőcserére, és fűtéskorszerűsítésre gondoltam. Pontosabban központi fűtés kialakítására.
Körülbelül 3.500.000 Ft-ba kerül egy olyan fűtés kialakítása, ahol egy 50 kW-os kazánnal
számolhatunk, így az összes helyiségben a konvektorok helyett radiátorok lehetnének. A
tetőnél 5.000.000-6.000.000 Ft-ról beszélhetünk és máris 10.000.000 Ft-nál járunk, és
kötelezően be kell építeni a megújuló energiát, vagyis a napelemet is.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Fűtéskorszerűsítés esetében csak radiátorokban gondolkodtak?
Fischer József polgármester:
Mást nem nagyon tudok. Van valami ötlet?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Igen. Konkrétan az infrafűtés.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen, ez a legújabb módszer.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az infrafűtés legnagyobb előnye, hogy nem kell csövezni.
Fischer József polgármester:
Nekem ez újdonság, de utána lehet nézni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ha gondolják, tudok mutatni panelt is.
Fischer József polgármester:
Mennyibe kerül? Mivel jár? Vannak konkrét számítások?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az interneten utána kell nézni.
A lényeg, hogy nem kell csövezni, nem kell bontani. Villanyszerelés szükségeshozzá, más
nem.
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Fischer József polgármester:
Viszont nekünk alá kell támasztani, hogy a Kultúrházunknak milyen áramfelvétele van, és
minden azon alapul, az alapján fogják kiszámolni, hogy 6 vagy 8 kW-os napelemet
szerelhetünk fel. A legalább 10%-os megtérülést hozni kell.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A központi fűtésnél a szivattyú nem fogja elvinni.
Fischer József polgármester:
Nem azt mondom. Viszont a napelemmel melegvizet is tudunk csinálni, mert jelenleg az sincs
a Kultúrházban, de fűtésnél nem gondoltam ilyenre. Az volt a kézenfekvő, hogy visszaállítunk
egy hagyományos gázkazános fűtést, és mellé teszünk egy vegyes tüzeléses kazánt.
Koncz Ferenc települési képviselő:
De a Kultúrháznál pont, hogy kell menni a szivattyúknak, és ha nincs villany, akkor lehet
fűteni vegyes tüzelésűvel.
Fischer József polgármester:
Ez minden egyes intézménynél így van.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Persze.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Ez a gáznál is ugyanígy van.
Fischer József polgármester:
Innentől kezdve ez a veszély mindenki felett ott lebeg. Nekünk van egy kis aggregátorunk
vész esetére.
Erről az infrás fűtésről még nem halottam, de hát utána kell akkor nézni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Ráadásul most már elérhető áron van, és nagyon jó hatásfokkal működik. Az egészségügyi
hatása is jobb.
Fischer József polgármester:
Akkor utána kell nézni.
Amennyiben ez a pályázat elbírja, akkor beletehetjük, mi szabjuk meg az irányt.
Milyen költségekkel jár egy ilyen?
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Többféle méretben vannak a panelek. Az interneten meg lehet nézni. Általában az alapméret a
60*60 cm. Ez a legkisebb, ez 400 W-os, az 1m*60cm-es az már 800W-os. Szerintem, ha
abból felteszünk 3 darabot 30 m2-res helyiségben, akkor azzal teljesen jól be lehet fűteni.
Fischer József polgármester:
Ilyet szereltek már fel valahol? Van az interneten valami?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Biztosan van. Ahogy mondtam, az enyém még nincs felszerelve, nagyon szívesen
megmutatom.
Fischer József polgármester:
És mennyit is fogyaszt?
Koncz Ferenc települési képviselő:
800W-ot.
Fischer József polgármester:
Az, hogy mi mit teszünk a pályázatba, az mit bír el, illetve, hogy a megújuló energiát mi
milyen fűtésre, vagy világításra használjuk fel azt mi tudjuk eldönteni.
Mégis úgy nagyságrendileg, milyen költsége van ennek?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az attól függ, hogy milyen panelt vásárolunk. Nagyon sokféle van. Meg kell nézni, hogy
hova, melyiket érdemes rakni. Vannak az interneten számítások, bemutatódarabok, hogy
hogyan kell felszerelni őket, stb.
Fischer József polgármester:
Az ötlet jó. Én nem vetek el semmi ilyesmit, örülök, hogy meg tudunk beszélni ilyesmit.
Attól, hogy én a hagyományos fűtésben gondolkoztam, az még nem jelenti azt, hogy nekünk
amellett kell döntenünk.
Csak annyi a lényeg, hogy körbe kell járni, mivel is jár egy ilyen berendezés, milyen költségei
vannak. Amennyiben elbírja a pályázat, akkor rendben van.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1.-16- Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
című felhívás keretein belül vissza nem térítendő támogatás iránti pályázat érdekében kötendő
szaktanácsadói szerződés elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP67.4.1.1.-16- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás keretein belül
vissza nem térítendő támogatás iránti pályázat érdekében kötendő szaktanácsadói szerződés
elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II.23.) számú határozata
Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás keretein belül vissza
nem térítendő támogatás iránti pályázatok beadásáról és a pályázatok érdekében
kötendő szaktanácsadói szerződés elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-

7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás keretein
belül vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatok beadásáról és a pályázatok
érdekében kötendő szaktanácsadói szerződés elfogadásáról ” című ügyet és az alábbi
döntést hozta:

1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési és
Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” című felhívás 2. célterület: „a vidéki térségek településképét
meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” jogcímre az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)
tetőszerkezet felújítása, cseréje, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és
berendezések kiépítése, (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából) továbbá
az Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás
vagyonhasználatában lévő Iskola ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.) tetőszerkezet
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felújítása, cseréje, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések
kiépítése, (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából)
vissza nem térítendő támogatás iránt pályázat kíván benyújtani.
A pályázat támogatási intenzitása : 95%
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési és
Mezőgazdasági Hivatal által kezelt „VP6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” című felhívás 3. célterület „Többfunkciós közösségi
tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése” jogcímen Nyugdíjas klub, szociális
segítő szolgálat kialakítása céljából az épületrész külső nyílászáróinak cseréje,
beépítése, az épületrész szigetelése, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és
berendezések kiépítése, (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából) ,
továbbá a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, a
fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése céljából vissza nem
térítendő támogatás iránt pályázat kíván benyújtani.
A pályázat támogatási intenzitása : 95%
3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. pontjában
részletezett pályázatok elkészítése és a velük kapcsolatos projektmenedzsment
tevékenységének ellátása érdekében
NLC Tanácsadói Csoport Kft. –vel (1055,
Budapest, Kossuth Lajos tér 18., Cg.: 01-09-721-687, Adószám. 13161617-2-41, képviseli:
dr. Badacsonyi Tamás), szaktanácsadói szerződést köt 100.000,- Ft + 27.000.- Ft ÁFA
összesen: bruttó 127.000 Ft azaz egyszáz-húszon- hétezer forint megbízási díj („Fixdíj”)
valamint az elnyert támogatási összeg 8%-a sikerdíj ellenében.
4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. pontjában

részletezett pályázatok elkészítése és a velük kapcsolatos projektmenedzsment
tevékenységének ellátása érdekében
NLC Tanácsadói Csoport Kft. –vel (1055,
Budapest, Kossuth Lajos tér 18., Cg.: 01-09-721-687, Adószám. 13161617-2-41, képviseli:
dr. Badacsonyi Tamás), kötendő szaktanácsadói szerződés- tervezetét, mely jelen
előterjesztés 1. melléklete – megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadja,
jóváhagyja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1. és 2. pontjában részletezett pályázatok elkészítése és a velük kapcsolatos
projektmenedzsment tevékenységének ellátása érdekében NLC Tanácsadói Csoport
Kft. –vel (1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 18., Cg.: 01-09-721-687, Adószám. 131616172-41, képviseli: dr. Badacsonyi Tamás), kötendő szaktanácsadói szerződést aláírja, a
pályázatok előkészítése érdekében az ügyben a szükséges intézkedést megtegye.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Fischer József polgármester
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Fischer József polgármester:
Mielőtt tovább mennénk a következő napirendi pontra 18.10 perckor 10 perc szünetet rendelek
el.
A képviselő-testület 18.20 perckor folytatta ülését.
Az ülés 6. ) napirendi pontja tárgyalása kezdetekor
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő
Fischerné Koncz Katalin
Kertész Mihály
Koncz Ferenc települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
19.05 óráig

Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde megbízott intézményvezetője

18.55 óráig

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 6.) napirendi pont tárgyalására.
6. napirend
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület továbbra határozatképes, öt választott települési
képviselőből öt fő jelen van.
Ennél a napirendi pontnál szintén módosításokra volt szükség, mivel ha belekezdünk ebbe a
pályázatba, akkor a számok itt módosulnak.
Szeretném azonban átadni gazdasági ügyintézőnek a szót, hogy elmondja, miket is kellett ide
beírni.
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Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző:
Megkérném jegyzőasszonyt segítsen nekem, mert nekem nincs teljesen kitöltve a táblázatom.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 29/A.§ -a alapján a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet
részletesen meghatározza, hogy mi minősül az önkormányzat saját bevételeinek.
A 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját
bevételének minősül:
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
A Gst. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletek:
1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír
esetén annak vételára,
3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval
kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói
félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek,
és azok összege.
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Az Önkormányzatok a Gst.10.§-a alapján érvényesen kizárólag a Kormány előzetes
hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint
köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Települési önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi
iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább
az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell
alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs
szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése,
ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével. Nincs szükség a
Kormány hozzájárulására az önkormányzat
a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) - ha a Gst. 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel
megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott
európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre vonatkozik,
cc) - ha a Gst. 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel
megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja
meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió
forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb
önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió
forintot,
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja
szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Hantos Község Önkormányzatára vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre információk
alapján ilyen ügylet a tervezett MVH-hoz benyújtandó pályázatok előfinanszírozása miatti
hitel miatt várható.
Fentiek figyelembevételével az Áht.29/A§-a alapján az önkormányzatunk saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:
ezer Ft-ban
353/2011(XII.30.) Kormány rendelet értelmében az
önkormányzat saját bevételének számít
1.a helyi adóból származó bevétel
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
3. az osztalék, a koncessziós díj és a kamatbevételek
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
5. bírság-, pótlék-, és díjbevétel valamint
6.kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
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2016

2017

2018

2019

27 200
0

27 200
0

27 200
0

27 200
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
0
27 300

100
0
27 300

100
0
27 300

100
0
27 300

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

13 650

13 650

adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
megnevezése

2016

Beruházás rövid lejáratú hitel felvétel

78.500
78.500

Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
összesen:

13 650

2017
0
0

13 650

ezer Ft-ban
2018
2019
0
0

0
0

Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyző asszony 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.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegének meghatározásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a „Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének meghatározásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (II.23.) számú határozata
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége megállapításáról
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. /A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
ezer Ft-ban
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353/2011(XII.30.) Kormány rendelet értelmében az
önkormányzat saját bevételének számít
1.a helyi adóból származó bevétel
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
3. az osztalék, a koncessziós díj és a kamatbevételek
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
5. bírság-, pótlék-, és díjbevétel valamint
6.kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek
50%-a

2016

2017

2018

2019

27 200
0

27 200
0

27 200
0

27 200
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
0
27 300
13 650

100
0
27 300
13 650

100
0
27 300
13 650

100
0
27 300
13 650

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek megnevezése
Beruházás rövid lejáratú hitel felvétel
Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek összesen:

2016

2017

ezer Ft-ban
2018
2019

78.500
78.500

0
0

0
0

0
0

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 7.) napirendi pont tárgyalására.
7. napirend
Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása
Előadó: Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Felkérem Koncz Ferencet, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én szeretném személyes érintettségemet bejelenteni.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettség miatt a
Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása
című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a szavazásból ne zárja ki. Van-e
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más javaslat?
A személyes érintettséggel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Hantos Község Polgármestere
2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása című ügyben Fischerné Koncz
Katalin települési képviselőt a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az érintettség jelzésével kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(II.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása
című ügyben személyes érintettség miatt Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt
a szavazásból nem zárja ki.
Fischer József polgármester:
Én is szeretném érintettségemet jelezni.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
Javaslom, hogy Fischer József polgármestert személyes érintettség miatt a Hantos Község
Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása
című ügyben Fischer József polgármestert a szavazásból ne zárja ki. Van-e más javaslat?
A személyes érintettséggel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Hantos Község Polgármestere
2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása című ügyben Fischer József
polgármestert a szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az érintettség jelzésével kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(II.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege meghatározása
című ügyben személyes érintettség miatt Fischer József polgármestert a szavazásból
nem zárja ki.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
2016. január 28. napján az Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta a szóban forgó ügyet, és
úgy döntött, hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának
keret összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a
képviselő-testület tagjai kézhez kapták a határozati javaslattal együtt.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetériajuttatás keret összege meghatározásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatás keret összege
meghatározásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi
határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2016.

(II.23.)

számú

Hantos Község Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatási keret összege
meghatározására
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság Elnökének az előterjesztésében a " Hantos Község
Polgármestere 2016. évi cafetéria-juttatási keret összege meghatározására
" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fischer József
polgármester cafetéria juttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ftban határozza meg.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületét felhatalmazza
Bódi Zoltán alpolgármestert, hogy az ügyben a szükséges intézkedést
megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 8.) napirendi pont tárgyalására.
8. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és
mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással, továbbá az egyeztetési jegyzőkönyvet
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ez az egyik legfontosabb dolog a falu életében. Végig futhatunk rajta a táblázatokon, de
szerintem egyértelműek.
A tartalékból és láthatja a képviselő-testület, hogy a gazdálkodásunk biztos lábakon áll.
Sikerült pályáznunk is, illetve elég komoly dolgokat önerőből is meg tudtunk oldani.
Jelenleg több, mint 42.000.000 Ft tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, ami nem rossz
dolog. Köszönhetjük ezt azoknak akik hatékonyan, a falu fejlődéséért dolgoztak.
Látható az előterjesztésben, hogy felsoroltam néhány dolgot, amit szeretnék megvalósítani. Itt
van a Kultúrház fűtéskorszerűsítése. Ez például rögtön módosulhat is, ha a pályázat keretében
megvalósíthatjuk. Az eszköz beszerzés, hang-fény technika alatt nincs konkrétan felsorolva,
de ide tartoznak azok a technikai eszközök, amelyekből a Kultúrházban még nincs.
A kettes pontban látható a temetőbe a villamos áram, melyre 3.000.000 Ft lett tervezve. Ez
lehet egy kevesebb is, attól függ, hogy tudunk-e társadalmi munkát igénybe venni. Ennek
megvalósítását azonban majdnem csak kötelezővé tettünk számunkra az év végéig. Hiszen
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meg kell oldanunk, hogy az elhunytak tárolására alkalmas hűtőberendezés legyen a
településen. Az eszköz beszerzésére nem az önkormányzat fog vállalkozni, hanem vannak
temetkezési vállalkozók, akik már csak azt várják, hogy a villany kijusson a temetőbe. Mi a
magunk részéről a kiépítést szeretnénk megvalósítani. Számítások már itt is vannak, de ha
beugrik egy pályázat, akkor ez a 3.000.000 Ft sem lesz elköltve.
Építés kapcsán a tervek a következők. Igaz már a tavalyi évre be volt tervezve a téglás
buszmegállók építése, de sajnos időhiányában ez nem valósult meg, mert a kőműveseink le
voltak terhelve, de remélem, hogy az idei évben ezt is meg tudjuk valósítani.
A következő tétel az önkormányzati épületek felújítása. Az iskola épületén lehet, hogy valaki
meglepődik, de attól, hogy a különböző költségek kifizetését átvette a KLIK, az épület még a
miénk. Amennyiben nem erre konkrétan nem írnak ki pályázatot, akkor nekünk kell
megoldanunk. A legfontosabb az ajtó csere, a másik pedig a tornaterem padlózata. Jelenleg
parkettás padló van, amelyből több helyen ki vannak törve részek, és ki vannak mozdulva, így
az balesetveszélyessé válhat bármikor. A harmadik pedig a padlásfeljáró, amely nagyon rossz
állapotban van. Ezek olyan dolgok, amelyekre muszáj költeni. Ráadásul erre a KLIK-nek
valószínűleg nem lesz pénze, tehát ha mi nem fordítunk rá, akkor abból előbb-utóbb baj lehet,
azt viszont nem szeretném.
Az ötödik rész a startmunka program. A közmunka keretében 961.000 Ft-ot bevételünk lett a
mezőgazdasági programból. Az idei évben 12 embert szeretnék behozni. A fűszerpaprika
mellett újdonságként megjelenik majd egy fűzfás ültetvényt, illetve egy 1 hektáros területen
lesz egy héj nélküli tökmagtermesztés, amiből tökmagolaj készülhet, vagy magát a magot is el
tudjuk adni. Ezeket terveztem az idei évre a közmunkaprogramba. a fűszerpaprikából
származó bevételt is csak a közmunkaprogramba lehet visszaforgatni, melyből egy kistraktort
szeretnék vásárolni, egy kis önkormányzati támogatással. Ezt a traktort Kertész Mihály
települési képviselő úr is megnézte, hiszen ennek ő a szakértője. Ezzel az önkormányzat
földjeit lehetne művelni, mivel egyre komolyabbá kell válniuk ezeknek a
közmunkaprogramoknak. Egy ilyen beruházással nagyon sok olyan munkát tudnánk mi
magunk elvégezni, amelyet eddig vagy bérmunkában kellett elvégeztetni, vagy a gazdák
önkéntes felajánlásainak voltunk „kiszolgáltatva”. Így azonban a magunk urai lennénk.
Láthattuk, hogy már több önkormányzat is rendelkezik ilyen traktorral, amellyel akár a hóeltakarítást is tudják végezni, vagy szállítási munkálatokat, amely nálunk is adódni szokott.
A következő, vagyis a karbantartás tételén belül a ravatalozó teteje az egyik legfontosabb.
Már többször érkezett jelzés a gondokunktól is, hogy beázik a tető, így azzal kéne kezdeni
valamit. Sajnos a jelenlegi tető nagyon foltozgatni nem lehet, tehát itt egy teljes cseréről van
szó, ami nem túl nagy, mivel kb. 120 m2-es tetőről beszélünk. A faanyaghoz nem kell
hozzányúlni. Illetve akadálymentessé is kell tennünk a bejutást.
A lakosság részéről többször is érkezett már jelzés a temetőbe vezető járda meghosszabbítása
miatt a Nagylóki útig. A kéréssel maximálisan egyetértek. Sokan dicsérik az utat, de jobb
lenne ha a Nagylóki úttól végig kész lenne. Ez közel 120 méter betonozást jelentene. Ennek a
kivitelezését akár még a közmunkaprogram keretein belül is megoldhatjuk.
Illetve már elhangzott a közmeghallgatáson is a kérés, amelynek van realitása. Hiszen vannak
olyan esetek, amikor a Kultúrházhoz autóval kell bemenni, és olyankor ne a térköves utat
használjuk. Egy murvás, betonszegélyes út kialakítására lenne szükség, melyhez 4-5 forduló
kőre van szükség. A földmunkánál, amennyire lehetséges, bevonnám a lakosságot.
Következő munkálat a Hantos-telepi út kátyúzása, padkák javítása, amely szinte évről-évre
előjön. A telepi útra sajnos mindenképpen fordítani kell, akkor is, ha nincs pályázat.
A tervrajzra szánt 200.000 Ft, úgymond biankó lehet, mert vannak olyan épületeinek, például
a Nagylóki út 3. alatti épület, amelyhez méretarányos, és egy pályázat beadásához szükséges
tervrajzunk még nincs. A felmérést én már egy tervezővel elindítottam, melynek összege
körülbelül ilyen nagyságú, az is lehet, hogy kevesebb. A Kultúrházra van érvényes
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tervrajzunk. Az iskolára van egy nagyon régi, nem biztos, hogy jó, az is lehet, hogy újat kell
majd készíttettetni, de arra majd még visszatérünk.
Ezzel szinte végig is értem a listámon, hogy mi az, ami befolyásolhatja a költségvetésünket a
pályázatok kiírásával vagy anélkül. Szinte minden úgy van tervezve mint ezelőtt sok évben is,
semmi extra dolog nincs benne, amivel számolnánk. A közmunkaprogram a maga nemében
okoz egyfajta fejfájást, ami nem titok, egyre szigorúbbak a szabályok, egyre kevesebb a jó
emberanyag. Ettől függetlenül az embereket dolgoztatni kell, el kell látni a feladatokat, értéket
kell teremteni. Igyekszünk valahogy megküzdeni vele. Nemcsak nekem, hanem papírmunkát
tekintve a kolleganőknek is fog ez nem is kevés munkát okozni.
Én azt mondom, hogy ez a költségvetés megállja a helyét. Az év végi maradvány egy olyan
összeg, amellyel most is rendelkezünk, az, hogy ez az idei év folyamán hogyan fog alakulni,
azt még előre nem tudhatjuk. Természetesen vannak lehetőségeink, mozgástér, ami alapján
igyekszünk majd a maximumot kihozni a tartalékból, illetve hogy mibe lehetne befektetni. A
közmeghallgatáson is elhangzott, de akár most is el tudja mondani a gazdasági ügyintéző,
hogy a 20.000.000 Ft-unk mennyit kamatozott, ami egy nevetséges összegre jön ki.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági előadó:
A 10.000.000 Ft kamatozik havonta 1.700 Ft-ot, tehát a 20.000.000 Ft a dupláját.
Fischer József polgármester:
Jegyzőasszony felhívta a figyelmemet, hogy tőzsdézni, illetve ehhez hasonlókat nem lehet, de
én sem ezt szeretném. Azonban, ezen kívül, hogy hogyan és hova lehetne befektetni, annak
utána fogunk nézni. Nézelődünk, és ha lesz is olyan ajánlat már hozzuk is a testület elé. A
lényeg, hogy egy évre vagy garantáltan lekötést nem javasolom, mert nem tudhatjuk, hogy
mikor van szükségünk pénzre.
Tehát szerintem a költségvetésből a lehető legjobbat próbáltuk kihozni, köszönet a munkáért
mindenkinek.
Amennyiben felmerülne kérdés pénzügyi ügyintézőnk szívesen válaszol.
Várom a képviselő-testület véleményét, hozzáfűznivalóját.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Szerintem jó a költségvetés, ennél többet nem is nagyon tudtunk volna már betervezni.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről szóló rendelet- tervezetet fogadja el.
Kérem, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági előadó 18.50 perckor elhagyja a helyiséget.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 9.) napirendi pont tárgyalására.
9. napirend
Döntés a 2016-2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– az intézményvezető javaslatát- áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:
Ezzel kapcsolatban túl sok mindent nem tudok elmondani, a dátumok le vannak írva, a
törvénynek megfelelünk.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Hány új gyermek várható?
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Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Körülbelül 5-7 fő.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A bölcsődei csoportban hány fő van?
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Jelenleg úgy vagyunk, hogy 24-11 fő. A bölcsis csoportban 11 fő. A maradék 24 főből úgy
néz ki, hogy idén 12-en iskolába mennek. Ugyanennyi beiratkozónk sajnos nem lesz. Így a
várható létszám 29 fő körül lesz.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A bölcsődés csoportba öt fő vehető fel?
Gálné Papp Erika jegyző:
Egységes óvoda-bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai
nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez hozható létre. A szabályozás célja az volt,
hogy a bölcsődei ellátásra nem kötelezett településeken is segíthesse a települési
önkormányzat az anyák munkába állását. Egy csoport maximum húsz gyermekből állhat,
ebből legfeljebb öt lehet három év alatti. A többcsoportos óvodában is létrehozható egységes
óvoda-bölcsődei csoport, ha az óvodai csoportok létszáma elérni a húsz főt.
Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet. Ezek a
létszámhatárok garantálják, hogy ha a gyermekek száma megengedi, akkor hozzák létre a
külön bölcsődei csoportot és a külön óvodai csoportot.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ki is használják ezt a lehetőséget?
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Jelenleg nem nagyon, de várható, hogy egyre többen lesznek és a beiratkozók között is
lesznek így, többen is.
Gálné Papp Erika jegyző:
2013-ban a Képviselő-testület a felmerült igények kielégítésén túl, azért döntött az egységes
óvodai-bölcsődei csoport létrehozásáról, hogy ezzel az intézmény kihasználtságát is növelje.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
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Akkor is rögtön volt rá igény.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Igen, illetve az azt követő években is.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Persze, és nyilván ez is hullámzó.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Igen, és az is lesz, ahogyan az elkövetkező három évet látjuk előre.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az a három év hogy áll körülbelül?
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Sajnos csökken a gyereklétszám. Sajnos megyünk egyre inkább lefelé.
Kertész Mihály települési képviselő:
Igen, ez sajnos így van.
A kormányunk demográfiai programja már megbukni látszik, mert a nagy gazdák viszik el a
földeket és nem a kicsik. Ez pedig mit eredményez? Nem lesz kisgyerek. Lesznek nagy
földművesek, akik megművelik a földet, és ha minden így marad ez a falu ki fog halni
hamarosan, tíz éven belül.
Nagyon szomorú, hogy ez így van.
Sajnos nem csak ez a falu fog így járni. Igaz harcolunk ellene, de nagyon korlátozottak a
lehetőségeink, jóformán nem tehetünk semmit.
Fischer József polgármester:
Van benne némi igazság, de kissé eltértünk a tárgytól.
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban?
Gálné Papp Erika jegyző:
Hantos Községi Önkormányzatnak, mint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde fenntartója, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nkt.) 49.§ (1) és 83.§ (2) bekezdés b) pontja továbbá a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a alapján
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döntenie kell az óvodába jelentkezés módjáról és meg kell határozza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát.
A 20/2013.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz
közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a
fenntartásában működő óvoda honlapján.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
- a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-ém hatályba lépő
rendelkezései alapján a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévévét betölti ,a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 1-től) legalább 4 órában óvodai
foglalkozáson kell részt vennie. Ezen kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012.
szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak óvodába.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves
korától, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor ötödik életévét betölti, az óvodába
járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti , abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógusi munkakör
betöltéséhez előírt szakképesítéssel és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés
országos alapprogramjában foglalt követelményeknek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai
nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző
óvoda vezetőjét is.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött
nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek
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lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi
körzetében van.
A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata
alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további
nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az
óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2)
bekezdés szerint megszűnt.
Az óvodai kötelezettség 2015. szeptember 1-től hatályos szabályait ábrákkal illusztrálva az
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A 2016/2017. nevelési évben a beiratkozások javasolt időpontja a Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében:
2016. május 10. ( kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig
2016. május 12. ( csütörtök ) 8.00 órától – 16.00 óráig
Az óvodai beiratkozás időpontja a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde vezetőjével egyeztetésre került.
Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát.
Önkormányzatunk 2013. nyarán többcélú köznevelési intézményként hozta létre a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda- Bölcsőde intézményt. A létrehozott köznevelési
intézményünk egyik csoportja egységes óvodai-bölcsődei csoportként működik, így ebbe a
csoportba 5 fő 2. életévet betöltött gyermek is felvehető.
A 2015. októberében végzett statisztikai adatok alapján a jelenlegi kettő csoport- melyből egy
30 fős óvodai csoport és egy 20 fős egységes óvodai bölcsődei csoport- illetve maximális
férőhely elegendő valamennyi jelentkező gyermek felvételére.
A jelenlegi létszámokat ismerve a 2016/2017. tanévben a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde köznevelési intézményben indítható csoportok számát kettő
csoportban, egy óvodai és egy egységes óvodai-bölcsődei csoportban javaslom továbbra is
megállapítani.
Az óvodai beiratkozás időpontjáról hirdetményben értesíteni kell a lakosságot. A hirdetményt
közé kel tenni a honlapon is.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Igen, egy hónappal előtte.
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Fischer József polgármester:
Elképzelhető, hogy valakinek pont azért tetszik meg Hantos, mert békés, barátságos emberek
laknak.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
Vagy kis csoportlétszámba szeretné hozni a gyermekét, melyet tudunk biztosítani.
Fischer József polgármester:
Ilyenre már volt is példa az iskola esetében.
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
A gondozónők közül is mindenki vállal egy kis pluszt is.
Fischer József polgármester:
Pontosan. Mindig pörögni kell egy kicsit, fejlődni, és nem leragadni. Akár ezekkel a plusz
szolgáltatásokkal lehet ide embereket csábítani, olyan helyről ahol nagyon elveszik a
gyermek.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a 2016/2017-es nevelési évben indítható
óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a „Döntés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról” szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „Döntés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról” című előterjesztést
és az ügyben az alábbi határozatot hozza:
1) A 2016/2017. nevelési évre a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsődében az óvodai beiratkozás időpontját
2016. május 10. (kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig
2016. május 12. (csütörtök) 8.00 órától – 16.00 óráig
határozza meg azzal, hogy a beiratkozásra a fenti időpontokban a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében (2434 Hantos,
Köztársaság tér 1.) kerül sor.
Határidő: 2016. május 10.
Felelős: Juhász Gabriella , a Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda- Bölcsőde Megbízott Vezetője

Óvoda és Egységes

2.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébe a 2016/2017-es
nevelési évben összesen 1 óvodai és egy egységes óvoda-bölcsőde csoport
indítható.
3) Felkéri a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót a
helyben szokásos módon – Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde , honlap, - tegye közzé.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős : Fischer József polgármester
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 10.) napirendi pont tárgyalására.
10. napirend
Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi
nyitvatartási rendjéről
Előadó: Fischer József polgármester
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékletétaz intézményvezető levelét- áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:
A nyitvatartás kiírásának is megvan a módja, megvan kötelezően, hogy hány napot kell nyitva
lennie az intézménynek. Ebben az esetben kissé kicentizve, de megfelelnek az előírásoknak.
Kérdezem a megbízott intézményvezető asszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója?
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
megbízott intézményvezetője:
A szülőket a hosszú zárva tartásról megkérdeztük. Az iskolai tavaszi és az őszi szünetet azt
nem kérdeztük, mert akkor nem tartunk zárva, nyitva szoktunk lenni.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Nincs is egyébként semmi alternatíva erre a július 25-től augusztus 28-ig terjedő időszakra?
Mi van azzal, aki nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését? Vagy mindenkinek meg kell
tudni oldani?
Gálné Papp Erika jegyző:
A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva
tartásáról az intézményvezetőnek legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell.
A napközi otthonos óvodák éves nyitva tartási idejének figyelembe kell venni a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, mely 221 ellátotti nappal
számol a gyermekétkeztetés finanszírozásánál. Ebből következően legalább ennyi napot
nyitva kell lennie az óvodának ahhoz, hogy a normatívára való jogosultságunk megvalósuljon.
2016. évben 255 munkanap van. Az intézmény által tervezett nyári zárva tartási időtartam
2016. július 25-től – augusztus 28-ig 25 munkanapot, téli zárva tartása pedig 2016. december
19-től- 2016. december 31-ig 9 munkanapot érint, összesen 34 munkanapot ( 221 munkanap
marad) így az intézmény nyári zárva tartásán túl további időszakban folyamatos nyitva tartás
mellett tudjuk a normatívára való jogosultság biztosításához szükséges 221 ellátotti napot
biztosítani.
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezető helyettese,
megbízott intézményvezetője írásban arról tájékoztatott, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert
Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartását 2016. július 25.-2016. augusztus 28. közötti időszakra ,
a téli zárva tartását pedig 2016. december 19- 2016. december 31. közötti időszakra tervezik.
Az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket írásban 2016. február 10-én illetve 2016. február
11-én átvett írásos értesítéssel tájékoztatta.
Az intézmény nyári zárva tartási idejére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény előírása alapján a folyamatos gyermekek napközbeni ellátását a beíratott gyermekek
szülei írásos nyilatkozatai szerint egy szülő sem igényli.
Az intézményvezetőjével történő egyeztetés után az intézmény nyári zárva tartása alatt
elvégezhető lesz a nyári karbantartás, fertőtlenítés, nagytakarítás is.
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Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a köznevelési jogszabályok
értelmében, mivel az óvodai nevelés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, ha egy szülő
is kéri, akkor az önkormányzatnak gondoskodnia kell annak biztosításáról.
Ezt megteheti úgy, hogy nem engedélyezi az intézmény nyári zárva tartását, több óvoda
esetén összehangolja az egyes intézmények nyári nyitvatartási rendjét és legalább egy óvoda a
településen gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról, esetleg feladat-ellátási
szerződést köt a szomszédos település önkormányzatával és annak óvodájában gondoskodik
az óvodai ellátásról. Ez utóbbi esetben természetesen az Önkormányzatnak kell gondoskodni,
a Önkormányzat költségvetéséből
a gyermekek intézménybe történő eljutásáról és
hazajutásáról is megfelelő közlekedési eszköz és kísérő biztosításával.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen. Köszönöm szépen.
Szerencsére akkor eddig itt nem volt ilyen jelzés, és akkor nem kell nyitva tartani.
Fischer József polgármester:
Így van. Itt azért van az aláírás, mert ez hosszú évek óta így működik, ez volt a gyakorlat.
Azonban az élet bármikor hozhat bármit, és hozhatja úgy az élet, hogy valaki nem tudja
megoldani a gyermek elhelyezését, akkor valóban belép az amit a jegyző asszony is mondott.
Tény és való, hogy egy ilyen esetben is nagyon sok mindent mérlegelni kell. Például ha főzni
kell, akkor hány emberre főzünk, be kell kapcsolni a készülékeket, mibe kerül az nekünk
illetve, hogy akkor a betervezett munkálatokat mikor tudjuk elvégezni, amikor nincs itt senki.
Azonban ha bejön egy ilyen helyzet akkor szinte egy válságstábnak gyorsan összekell ülnie,
hogy eldöntsük hogyan is történjen a gyermekek ellátása.
Reméljük nem kerül ilyenre sor.
Jelenleg a törvényeknek megfelelünk, reméljük, hogy nem esünk el támogatástól, nem kell
visszafizetni sem. Az óvoda dolgozói is azon vannak, hogy rávegyék a szülőket, hogy vegyék
igénybe a szolgáltatást, mert ha nem, akkor visszafizetésre utasítanak minket.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi nyitvatartási rendjéről szóló határozati javaslatot fogadja
el.
Kérem, hogy aki a Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2016. évi nyitvatartási rendjéről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi
nyitvatartási rendjéről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
2016. évi nyitvatartási rendjéről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartását
2016. július 25 -től – 2016. augusztus 28-ig tartó időszakra,
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi téli zárva tartását
2016. december 19-től - 2016.december 31-ig tartó időszakra elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde megbízott
intézményvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott
intézményvezetője 19.05 perckor elhagyja a helyiséget.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 11.) napirendi pont tárgyalására.
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11. napirend
„Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól”
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és
mellékleteit- a tájékoztatásról és a véleményezésről illetve állásfoglalás kérésről szóló
levelek, tértivevények és azokra érkezett válaszok másolatait- a hatásvizsgálati lappal és
indokolással, áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja el nekünk miről is van itt most szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2004.
(V.27.) önkormányzati rendelete 13. §-a tartalmazta au avar és kerti hulladék
ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. E szerint „avar és kerti hulladék ártalmatlanítása
elsősorban komposztálással történhet. Avart és kerti hulladékot csak száraz állapotban és
olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti árt nem okoz. ) Az égetést a reggeli és esti talaj közeli
inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása miatt 8 és 18 óra között lehet végezni
szélcsendes időben. ) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés
befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. Az elégetendő avar és
kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag,
gumi, PVC stb.).”
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 14-én tartott ülésén
elfogadta az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 13/2015. (IX.15.)
önkormányzati rendeletét, mely önkormányzati rendelet hatálybalépésével – 2015.
szeptember 15-vel – egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2004. (V.27.) önkormányzati
rendeletét.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe
tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos,
valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása.
A szabályozás során figyelembe kell venni a település jellegét, a falusias életmódot, annak
hagyományos velejáróit. A szabályozás mellőzése épp ellenkező következményekkel jár,
ugyanakkor a levegő tisztaságához fűződő érdek sem sérülhet.
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2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014.(XII.5.) BM rendelet, mely minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet,
önkormányzat, állami vállalat és civil szereplő számára jelentős változásokat hozott
A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (1) bekezdése szerint más jogszabály (pl.
önkormányzati rendelet) adhat erre kivételt.
A polgármester úrral folytatott egyeztetés után javasoljuk, hogy az avar és kerti hulladék
égetést szabályozva önkormányzati rendelettel, tegyük lehetővé az avar és kerti hulladék
égetését.
A rendelet előtérbe helyezi a komposztálást, de megteremti a feltételét a kerti hulladékok
megsemmisítésének.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa - a Tűzvédelmi Szabályzat 226. § értelmében- a
tűzvédelmi szabályzat engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést
végezhet. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy
ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. A Szabályzat a tarlóégetés
szabályait is részletesen tartalmazza. A kérelem 3.000 Ft illetékköteles.
A kültéri égetést elsősorban abban az esetben engedélyezi a tűzvédelmi hatóság, ha pl. az
Állategészségügyi Hatóság kötelezi erre a földtulajdonost, mert olyan kórokozó szaporodott el
a területen, amely növényvédelemmel nem pusztítható el.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése értelmében 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 meg kell küldeni. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai
véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
Fenti rendelkezésnek megfelelően a településünkkel szomszédos önkormányzatoknak
tájékoztatásul, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának véleményezésre megküldtük. Az ezzel kapcsolatos anyag az előterjesztés
mellékleteként a Képviselő-testület tagjai részére megküldtük.
A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46§ (2) c) pontja
alapján a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalását is meg kell kérni. A környezetvédelem
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46§ (2) bekezdés c) pontja alapján a
megyei önkormányzat állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő
rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalását a rendelet tervezettel kapcsolatban megkértük..
Az ezzel kapcsolatos anyag a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állásfoglalásával
együtt az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület tagjai részére megküldtük
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelet
tervezetet.
Fischer József polgármester:
Köszönjük. Véleményem szerint ez így érthető volt. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait
van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Igen, teljesen érhető volt.
Én annyit szeretnék megkérdezni, hogy nem lehetne-e ebbe a rendeletbe beépíteni, hogy
hétvégén ne lehessen égetni? Általában ez szokott a probléma lenni a környékünkön, hogy
hétvégén mindenki neki lódul és, akkor amikor más teregetne, szellőztetne, és amikor
mindenki otthon van, akkor égetnek.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ez általános probléma, mert mindenki hétvégén van otthon.
Gálné Papp Erika jegyző:
Természetesen lehetséges az önkormányzati rendeletbe további korlátozó szabályokat
beépíteni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Az nem lesz probléma, hogy a legtöbb ember hétvégén ér rá ilyen munkálatokat végezni? Az
nem lenne elég, ha csak annyit tennénk bele, hogy hétvégén csak az esti órákban lehet égetni?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem. Amennyiben a nagyobb városokban is meg tudják oldani, hogy hétköznap, vagy csak
kijelölt napokon, például: kedden, pénteken lehet csak tüzelni, akkor szerintem ezt falun is
meg lehet oldani.
Gálné Papp Erika jegyző:
Mi a képviselő úr konkrét javaslata? Melyik paragrafus módosítását javasolja?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én egyelőre csak kérdezem, hogy bele lehet-e építeni? Az 5.§-tól vannak az avar és kerti
hulladék égetésének szabályai. Ott egy hetedik pontba ezt is fel lehetne venni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése így szól: „ A kerti hulladék nyílttéri égetése
csak október 1. és április 30. napja között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez
időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.”
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A képviselő úr által javasolt további korlátozásként ezt a szakaszt lehetne módosítani például
az alábbiak szerint: „ A kerti hulladék nyílttéri égetése csak október 1. és április 30. napja
között hétköznapokon lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos
tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.”
Ez a módosítás megfelel a képviselő úr által javasolt módosításnak?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nekem igen, de a többieknek nem tudom.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én nem fogok égetni, de gondolom, hogy a férfiak inkább hétvégén érnek rá. Ezért inkább
valami kedvezményt tennék bele.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én nem tennék bele.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Az a baj, hogy sokan vagyunk, és vannak olyanok, akik valóban csak hévégén érnek rá.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Mi az, hogy csak hétvégén ér rá? Aki folyamatos műszakba dolgozik, az vagy délelőtt, vagy
délután otthon van. Ezek a hétvégén összegyűjtik az égetnivalójukat, az még szikkad is, és
akkor csak egy gyújtás lesz az egész.
Fischer József polgármester:
Nekem két dolog jár a fejemben. Az egyik az, hogy bele tehetünk egy ilyen szabályt a
rendeletbe, de mit ér az, ha úgysem fogják betartani. Tehát mi egy ilyen féket bele tehetünk,
de mi a garancia, hogy onnantól fogva, hogy van egy ilyen szabály a rendeletünkben, valaki
ezért nem fog hétvégén égetni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az önkormányzati rendeletben szabályozottaktól eltérően, az önkormányzati rendelet
szabályait be nem tartva égetést végző személy ellen a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
lehet bejelentést tenni, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el, tűzvédelmi bírság kiszabására
is sor kerülhet. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése miatt tűz keletkezik, a
tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
Fischer József polgármester:
A másik pedig az, hogy abból indulunk ki, hogy sokak hétvégén foglalkoznak a kerttel.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor mondok egy példát. Hétvégén begyújt a szomszéd, és pont odafújja szél a füstöt az Ön
udvarába, ahova pont teregetnek.
Én ezt szeretném elkerülni.
Fischer József polgármester:
Volt már rá példa. Nem is egyszer. Ezzel nekem nincs semmi gondom.
Bele tehetjük ezt a szabályt a rendeletbe, de ezzel a probléma nem fog megoldódni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én nem azt mondtam, hogy a probléma meg fog oldódni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Akkor ruhát megfogom és beviszem, ha arról van szó, hogy oda száll a füst.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azonban, ha nem tesszük bele ezt a féket, akkor nem is léptünk semmit sem. Nem egy
embertől hallottam már, hogy erre a szabályra szükség lenne.
Fischer József polgármester:
Beletehetjük, de annak a betartatását hogyan fogjuk megoldani?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azt oldja meg az az ember, akinek problémája van.
Fischer József polgármester:
Például Ön egy ilyen esetben mit tud csinálni?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Majd feljelentgetik egymást.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem fogom feljelenteni. Nem az lényeg.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nem csak Önről van szó, hanem a többiekről is. Jönnek majd a jegyzőasszonyhoz, aki
megmondja nekik, hogy a Katasztrófavédelemnél lehet bejelentést tenni, és elindulnak a
feljelentések.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azonban, ha ez a szabály nincs benne, akkor azt mondhatják, hogy nyugodtan égethetnek
bármikor.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Éppen ezért mondom, hogy akkor tegyünk bele egy esti időpontot.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Este nem biztos, hogy otthon vannak, lehet, hogy csak délelőtt.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Este egyébként is rizikós, mert akkor meg őrizetlenül hagyják.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Pontosan ezért mondtam a hétköznapokat.
Fischer József polgármester:
Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy van a környékben olyan település, akik tettek a rendeletükbe,
hasonló féket?
Gálné Papp Erika jegyző:
Nem ismerem valamennyi szomszédos település avar és kerti hulladék égetés szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
alkotott avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben nincs
ilyen jellegű szabályozás. Hasonlóan Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület előtt
lévő önkormányzati rendelet tervezethez, az égetés a kora tavaszi időszaktól őszig, május 1től- szeptember 30-ig tilos Nagylókon a kerti hulladék és az avar égetése. Nagylókon további
korlátozásra nem tettek javaslatot, de ez nem jelenti azt, hogy Hantoson- amennyiben a
képviselő-testület így kívánja szabályozni- ne lehetne további korlátozó szabályokat alkotni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Eddig is megoldottuk a dolgot.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem is arról van szó, természetesen megoldottuk, de ha mindig elsiklunk felette, akkor az úgy
is marad.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Szerintem csak akkor kellene bele féket tenni, ha kötelezővé teszik.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én meg igenis bele tenném. Szerintem az, hogy csak hétköznap lehet tüzelni, az nem egy
olyan nagy fék.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor lehetne olyat, hogy nem október 1-től, hanem november 1-től lehet égetni, akkor már
nem igazán vannak kint az emberek. A probléma csak az, hogy addigra már mindenki
szeretné eltüzelni az avart.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Kertész Mihálynak mi a véleménye?
Kertész Mihály települési képviselő:
Engem nem zavar.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Engem sem. Úgy gondolom falun lakunk.
Fischer József polgármester:
Én abba benne lennék, hogy esetleg egy hónapot tegyünk rá. Azért itt elég huzamos ideig nem
lehet égetni.
Tehát mi konkrét javaslat?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én a hétköznapokon való égetést javaslom.
Fischer József polgármester:
Tehát, hogy akkor ezen rövid időszak alatt még hétvégén se lehessen égetni?
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Koncz Ferenc települési képviselő.
Igen, hétvégén ne lehessen égetni.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igaz az, hogy falun lakunk, sok dolgot el kell viselni.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Én változatlan formában javaslom a rendelet tervezetet elfogadni. Először ezt teszem fel
szavazásra.
Javasolom a képviselő-testületnek, tehát hogy „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendeletről szóló rendelettervezetet változatlan fogadja el.
Kérem, hogy aki „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetet változatlan formában elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
egy ellenszavazattal
és egy tartózkodással
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 12.) napirendi pont
tárgyalására.
12. napirend
A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Persze tudtam, amikor főállású polgármester lettem, hogy ennyi szabadságom lesz. A
szabadságot nem azért nem vettem ki, mert nem tudtam volna, hanem az élet úgy hozta, hogy
mindig volt valami, és bármilyen hihetetlen nem a lábamat lógattam, hanem tettem a
dolgomat.
Az itt feltüntetett napok azonban nem kerültek kivételre.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én szeretném személyes érintettségemet bejelenteni.
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Javaslom, hogy Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt személyes érintettség miatt „
A Polgármester szabadságának utólagos engedélyezése” című ügyben Fischerné Koncz
Katalin települési képviselőt a szavazásból ne zárja ki. Kérdezem van-e valakinek más
javaslata?
A személyes érintettséggel kapcsolatos ügyben más javaslat nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület „A Polgármester szabadáságnak
utólagos engedélyezése” című ügyben Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a
szavazásból nem zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az érintettség jelzésével kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(II.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Polgármester szabadáságnak utólagos engedélyezése című ügyben személyes
érintettség miatt Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt a szavazásból nem zárja
ki.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja el, ezzel kapcsolatban mit szükséges tudni.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/ C § (1) bekezdése
szerint a főállású polgármestert
25
munkanap
alap,
14 munkanap
pótszabadság, illeti meg.
Fischer József polgármester úr 2015. január 1-től főállású polgármester , így őt
2015. évre 39 nap szabadság illeti meg.
Fischer József polgármester úr elkészítette a 2015. évi szabadságolási
ütemtervét , melyet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
február 23-án
tartott ülésén 9/2015. (II.23.) számú határozatával elfogadott.
A Képviselő-testület által jóváhagyott szabadságolási ütemterv alapján Fischer
József polgármester
4 nap
• 2015. április7-től- 10-ig
• 2015. május 4.
1 nap
• 2015. június 22-től-30-ig
7 nap
• 2015. július 2-től-6-ig 3 nap
• 2015. augusztus 11-től-19-ig 7 nap
• 2015. augusztus 26-tól- 28-ig3 nap
• 2015. október 19-tól-22-ig
4 nap
• 2015. november 25-től-27-ig
3 nap
• 2015. december 21-től-31-ig 7 nap
összesen 39 nap szabadság igénybevételét ütemezte.
A polgármester az ütemezésben foglaltaktól eltérve 2015. március 13-án 1
napot, 2015. április 07-től- április 10-ig 4 napot, június 25-től- július 1-ig 4
napot, összesen 9 napot vett igénybe. Ezen szabadságok igénybevételét a
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Képviselő-testület a 106/2015.(VII.28.) számú határozatával jóváhagyta.
2015. július 28. óta eltelt időszakban Képviselő-testület által jóváhagyott
szabadságolási ütemtervtől eltérően Fischer József polgármester 2015.
augusztus 14-től- 2015. augusztus 14-ig 1 munkanapot, 2015. szeptember 17-től2015. szeptember 18-ig 2 munkanapot, 2015. október 29-től- 2015. októbere 30ig 2 munkanapot, összesen 5 munkanapot vet igénybe. Ezt a szabadság
igénybevételt a Képviselő-testület a 158/2015. (XI.24.) számú határozatával
jóváhagyta.
2015. október 30. óta eltelt időszakban Képviselő-testület által jóváhagyott
szabadságolási ütemtervtől eltérően Fischer József polgármester 2015. november
02-től - 2015. november 03-ig 2 munkanapot, 2015. december 31-től - december
31-ig 1 munkanapot, összesen 3 munkanapot vett igénybe.
Fischer József polgármester 2016. február 01-től -2016. február 02-ig 2 munkanap
szabadságot vett igénybe.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Fischer József polgármestert, hogy 2015. évben
igénybe vehető 39 nap szabadságából – figyelemmel a 106/2015.(VII.28.) számú
határozatával jóváhagyott 9 munkanap és a 158/2015. (XI.24.) számú határozatával
jóváhagyott 5 munkanap szabadságkiadását is- továbbá a 2015. október 30át követően
igénybevett 3 munkanap figyelembevételével összesen még 22 munkanap szabadság illeti
meg.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Fischer József polgármester 2016. február
01-től -2016. február 02-ig 2 munkanap szabadságot vett igénybe.
Kérem szíveskedjenek a határozati javaslatokat megtárgyalni és az ügyben a
szükséges döntéseket meghozni!
Fischer József polgármester:
Köszönöm. Kérdezem van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
El kell gondolkodnia a polgármester úrnak, hogyha ez így folytatódik továbbra is, akkor mi
lesz? Itt lesz 100 nap szabadsággal?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Annyit azért nem göngyölíthet.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 225/C.
§- a alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
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igénybevételéről a képviselő- testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
A szabadság kivételével kapcsolatos rendelkezés értelmében tehát a szabadságot csak az
elfogadott ütemezésben foglaltaknak megfelelően lehet kiadni, valamint igénybe venni.
A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen
tájékoztatni köteles.
A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli
esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes
bejelentést követően veheti igénybe. Ehhez szintén a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges.
Nincs lehetőség tehát arra, hogy a polgármester egyoldalúan döntsön szabadsága
igénybevételéről, annak engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Én megértem, hogy a gyakorlatban a szabadság igénybevételét már nagyon nehéz megoldani,
ha az alpolgármestert nem szeretné terhelni. A jogszabályi előírásokat azonban be kell tartani
és nekem az a feladatom, hogy erre felhívjam a figyelmet.
Fischer József polgármester:
Így van.
Azonban ezzel a kollegák is így vannak. Nekik is van szabadságuk, de ők sem tudják kivenni,
mert sok a munka, de senki sem csinálja meg helyettük.
Gálné Papp Erika jegyző:
Valóban, tekintettel arra, hogy kis létszámú hivatalként a munka folyamatosságának
biztosítása mellett nagyon nehéz megoldani a szabadságok kiadását. Ez tény.
Csak azt tudom mondani, amit az előbb is jeleztem. A jogszabályok alkotása nem az én
kompetenciám, az én feladatom a jogszabályok betartása és betartása.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
A szavazás előtt szeretném jelezni érintettségemet.
Megkérem Bódi Zoltán alpolgármester urat, hogy vezényelje le a kizárással kapcsolatos
szavazást.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Köszönöm szépen.
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Javaslom, hogy Fischer József polgármestert személyes érintettség miatt „A Polgármester
szabadságának utólagos engedélyezése” című ügyben a szavazásból ne zárja ki.
Van-e valakinek más javaslata?
A személyes érintettség ügyében más javaslat nem hangzott el.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület A Polgármester szabadságának
utólagos engedélyezése című ügyben Fischer József polgármestert a szavazásból nem
zárja ki, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a személyes érintettség jelzésével kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással,
ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016.(II.23.) számú határozata
Döntés személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Polgármester szabadáságnak utólagos engedélyezése című ügyben személyes
érintettség miatt Fischer József polgármestert a szavazásból nem zárja ki.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy A Polgármester szabadáságnak utólagos
engedélyezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Az ülés vezetését visszaadom a polgármester úrnak.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Akkor először 2015. évre vonatkozóan kell egy határozatot hoznunk, majd a 2016. évre
vonatkozóan.
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Kérem, hogy aki „A Polgármester szabadáságnak utólagos engedélyezéséről” szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (II.23.) számú
határozata
A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “ A polgármester
szabadságának utólagos engedélyezése” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fischer József
polgármester részére
• 2015. november 02-től- 2015. november 03-ig 2 munkanapra
• 2015. december 31-től- 2015. december 31-ig 1 munkanapra,
összesen 3 munkanapra a 2015. évi szabadsága igénybevételét utólag
engedélyezi.
A Képviselő-testület tájékoztatja Fischer József polgármestert, hogy 2015. évben igénybe
vehető 39 nap szabadságából – figyelemmel a 106/2015.(VII.28.) számú határozatával
jóváhagyott 9 munkanap szabadságkiadását és a 158/2015.(XI.24.) számú határozatával
jóváhagyott 5 munkanap szabadságkiadását is - összesen még 22 munkanap szabadság
illeti meg.
Utasítja az alpolgármestert, hogy az ügyben a szükséges intézkedést megtegye.
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester
Határidő: 2016. február 28.
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Tehát akkor most a 2016. évre vonatkozóan kivett szabadság utólagos engedélyezéséről kell
döntenünk.
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy A Polgármester szabadáságnak utólagos
engedélyezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kérem, hogy aki „A Polgármester szabadáságnak utólagos engedélyezéséről” szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (II.23.) számú
határozata

A polgármester szabadságának utólagos engedélyezéséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “ A polgármester
szabadságának utólagos engedélyezése” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fischer József
polgármester részére
• 2016. február 01-től- 2016. február 02-ig 2 munkanapra
összesen 2 munkanapra a 2016. évi szabadsága igénybevételét utólag
engedélyezi.
Utasítja az alpolgármestert, hogy az ügyben a szükséges intézkedést megtegye.
Felelős: Bódi Zoltán alpolgármester
Határidő: 2016. február 28.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 13.) napirendi pont tárgyalására.
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13. napirend
A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ez az egész annyira nem életszerű. Nagyon jó dolog, hogy az embernek adnak éves 39 nap
szabadságot, de sok a munka, és nem tudom átadni másnak. A közmunkaprogram kezdetével
bejön 21 ember dolgozni, akikkel szintén rengeteg munka van. Még ha el is megyek
szabadságra, őket telefonon, akkor is irányítani kell. Tehát nem arról van szó, hogy nem
szeretnék elmenni szabadságra.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Igen. Én is tudom, már tapasztaltam, hogy nem egy hálás feladat, nagyon sok türelemre van
szükség, hogy mindezt napról-napra reggeltől, szinte estig el kell végezni.
Fischer József polgármester:
A probléma az, hogy hiába megy el az ember 3-5 napra, a feladatok akkor is rá maradnak, de
vannak olyan dolgok, amelyekkel nem lehet 3-5 napot várni.
Visszatérve a témához, a szabadságot a terven bejelöltem.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve
elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki „A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve elfogadásáról” szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (II.23.) számú
határozata
Polgármester 2016- évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a
„Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása’ című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos
Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Fischer József
főállású
polgármester által benyújtott 2016. évi szabadságolási ütemtervét elfogadja, az abban
foglalt, részére a 2016. évre járó, a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésben meghatározott 25 nap
alapszabadság és 14 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 0 munkanap
pótszabadság és a 2015. évről áthozott 22 munkanap összesen 61 nap szabadsága
ütemezését és igénybevételét – jelen határozat 1. mellékletében részletezetten - az
alábbiak szerint jóváhagyja, engedélyezi:
2016. január 28-tól- 2016. január 29-ig 2 munkanap
2016. március 16-.tól- 2016. március 18-ig 3 munkanap
2016. március 28-tól- 2016. március 31-ig 4 munkanap
2016. április 25-től- 2016. április 29-ig 5 munkanap
2016. június 13-tól- 2016. június 24-ig 10 munkanap
2016. július 18-tól- 2016. július 29-ig 10 munkanap
2016. augusztus 14-től-2016. augusztus 26-ig 10 munkanap
2016. október 26-tól- 2016. október 28-ig 3 munkanap
2016. november 21-től- 2016. november 25-ig 5 munkanap
2016. december 19-től-2016. december 30-ig 9 munkanap
Összesen: 61 munkanap
Határidő: azonnal, és folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14. napirendi pont tárgyalására.
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14. napirend
A 2016. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Felkérem a jegyzőasszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében a
köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében
eljárva írásban értékeli.
Az értékelés a munkakör és a közigazgatási szerv stratégiai jelentőségű, kiemelt céljainak
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján történik.
Helyi önkormányzatok által fenntartott Közös Önkormányzati Hivatalok esetében célszerű,
hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a fenntartó képviselő-testületek
hozzanak döntést.
A meghatározott célok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója előre írásban megállapítja a
tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s
ezek figyelembevételével értékeli a köztisztviselő teljesítményét. A teljesítményértékelési
célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok az egyes köztisztviselőkre – a
jegyző által – lebontva, egyéni teljesítménykövetelményként számon kérhetőek, mérhetőek
legyenek az egyéni teljesítményértékelést végző vezető számára és szolgáljon alapul a
köztisztviselő rendszeres minősítésének.
A minősítés célja a szakmai teljesítmény megítélése, a teljesítményt befolyásoló ismeretek,
képességek, személyiségjegyek értékelése, a szakmai fejlődés elősegítése. Ezáltal lehetővé
válik, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási tevékenysége, munkájuk szakmai
színvonala javuljon, és visszajelzést kapjanak munkateljesítményükről, annak minőségi
megítéléséről.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalt fenntartó másik önkormányzat, 2016.január 21-én tartott ülésén már megtárgyalta és
elfogadta a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 2016. évi
teljesítménycélokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy Önök, mint a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalt fenntartó másik önkormányzat, az előterjesztést vitassák meg , és a határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni !
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Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
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 2016. évi köztisztviselői teljesítménycélok
meghatározásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki A 2016. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározásáról szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (II.23.) számú
határozata
A 2016. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2016.
évre az alábbiak szerint fogadja el:
1) A Képviselő-testület és a tisztségviselők munkájának segítése területén:
a) Közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági ülések és egyéb döntést igénylő
ügyek határidőben történő jogszerű , a célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is
figyelembe vevő előkészítésében.
b) A fejlesztési célok megvalósítását elősegítő pályázatok feltárásában és előkészítésében
való közreműködés .
c) Közreműködés a polgármester munkájának segítésében.
2.) A Képviselő-testület döntései végrehajtása területén:
a) Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében , felülvizsgálatában , a
hatályos rendeletek felülvizsgálatát követő egységes szerkezetbe foglalásában.
b) Kintlévőségek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele.
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d) Szakszerű tájékoztatás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a
polgármesternek , és a képviselő-testületnek.
e) Közreműködés a község arculatának , rendjének , tisztaságának javításában , a
település tisztasággal összefüggő hatósági intézkedések megtétele.
3.) A hatósági munka területén:
a) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség
biztosítása , az eljárási határidők szigorú betartása.
b) A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése.
c) Az önkormányzat által működtetett honlap naprakész állapotának létrehozásában, a
naprakészség fenntartásában közreműködés
d) Ügyfélbarát , humánus és jogkövető ügyintézés.
e) A 2004. évi CXL törvény (Ket.) hatálya alá tartozó ügyek gyors , jogszerű intézése ,
különös tekintettel az eljárási határidők betartására.
f) A szociális ellátási formák , - és az ezekkel kapcsolatos igazgatási feladatok
változásaival összefüggő előkészítő és végrehajtó munkában való közreműködés ,
különös tekintettel a települési segélyezés szabályrendszerének kidolgozásában.
g) A helyi adók tekintetében a kintlévőségek behajtása iránti intézkedések következetes
, jogszerű végrehajtása.
h) Az irattári fegyelem betartása.
4.) A gazdálkodással kapcsolatos munka területén:
a) Az új számviteli rendszer teljes körű kiépítése az önkormányzat és az intézmények
könyvvitelében.
b) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan
teljesítése.
c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére történő felhívása a
döntéshozónak.
d) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében , azonnali reagálás a
kintlévőségek halmozódásának elkerülése érdekében.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy a meghatározott kiemelt célok , valamint a
módszertani ajánlás figyelembe vételével a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Gálné Papp Erika jegyző
Határidő: folyamatos

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15.) napirendi pont tárgyalására.
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15. napirend
Tájékoztató a leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
Előadó: Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Átadom a szót a Koncz Ferencnek az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Koncz Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén megállapítottuk, hogy minden települési képviselő leadta a
vagyonnyilatkozatát, melyek nyilvántartásba vételre is kerültek.
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 leadott képviselői vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki „A leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről”
szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (II.23.) számú
határozata
A leadott képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság Elnökének
előterjesztésében megtárgyalta a „ leadott képviselői vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztató elfogadásáról” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság jelentése
alapján megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39.§-ban előírt vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek a
települési képviselők és hozzátartozóik határidőre eleget tettek.
Képviselői jogaikat gyakorolhatják és a meghatározott juttatásokban részesülhetnek.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására.
16. napirend
Döntés a közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó
szerződések elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Korábban már említettem, hogy lenne egy napirendi pont, amelynél a döntés elnapolását
fogom javasolni.
A történet röviden annyi, hogy az E-ON megkeresett minket azzal, hogy mivel változtak a
törvényi feltételek azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki az oszlopokra felmehet, mihez van
kötve. A kör eléggé leszűkült. Az E-ON felajánlotta a lehetőséget, hogy ők, az E-ON-on belül
ezt megcsinálják. A kiküldött anyagban lévő szerződésben fel van sorolva egy fajta megoldás,
hogy egy sorcserés koncepciós világítással egybefűzve lehetne csinálni egy szerződést,
amelyben már benne lenne az a személy is, aki mindezt elvégezné. Ezzel a világítás
korszerűsödne, és a szerződésünk is meglenne négy évre.
Azonban kiküldésre került a mai napon is egy anyag, amely ma érkezett, ez egy kicsit
módosítja a történetet. Megmondom őszintén, hogy én az 1800 Ft+ÁFA verziót szerettem
volna javasolni, amely 22.000 Ft-ra jönne ki egy hónapba. Ezzel korszerűbb világításunk
lenne, és meg lenne oldva a lámpák karbantartása és kicserélése.
Viszont van egy drágább megoldás is, méghozzá elektronikus előtéttel. Én körbe
telefonáltam, hogy csináltak már ilyet. Röviden arról van szó, hogy kicserélik a lámpák belső
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részét is, ezáltal a gyújtópatronos és egyéb alkatrészek modernebbek lennének, de láthatjuk,
hogy így mennyivel drágább lenne az egész. Egyébként Mosonudvar telefonszámát adták
meg, ahol azt mondták, hogy felére csökkent a fizetendő díj, jobb, hatékonyabb, jobb fényt
ad. Az olcsóbb megoldással kapcsolatban is telefonáltam és Aparhant telefonszámát kaptam
meg. Ott nincs ilyen szintű megtakarítás, de náluk is javulást értek el, jobb lett a közvilágítás
fényereje, és nem kell két-háromhetente az égőket cserélni, mivel ezeknek 2-3 év az
élettartama. A kiérkezésre 7 napot vállaltak, de tudtommal ez sokkal rövidebb. Sajnos tudjuk,
hogy a mostani vállalkozónak volt, hogy két hétbe is telt mire ideért, ha kiégett egy égő.
Azért mondtam, hogy nem biztos, hogy ebben a témában döntést tudunk hozni, mert a
drágább megoldásra még szerződésünk sincs, illetve még nincs tisztázva, hogy a beszerelt
eszköz kinek a tulajdona is lenne. Utána számolva ez a megoldás 57.000 Ft-ra jönne ki
havonta, a közel 2.500.000 Ft-os beruházás. A hölgy erre azt mondta, hogy nem tudja azonnal
megmondani, majd csak holnapra.
Én egyelőre csak a képviselő-testület véleményét szeretném kikérni, hogy egyáltalán
maradjunk az olcsóbb megoldásnál, vagy próbálkozzunk a drágább megoldással, vagy
döntsünk az olcsóbb megoldás mellett most. Megtakarítás nekünk ott kezdődne, hogy
egyrészt olyan szolgáltatóval kötünk szerződést akinek ez a szakterülte.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A 22.000 Ft-ba benne lenne az égő is?
Fischer József polgármester:
Igen benne.
De ők pontosan azért cserélik ki, hogy mindegyikben ugyanolyan égő legyen, és utána ne
kelljen nekik három évig hozzányúlni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azt azonban nem látjuk, hogy milyen alkatrészeket tesz bele. Ugyanis előtételből van jó fajta
és kevésbé jó.
Fischer József polgármester:
Persze, de neki az az érdeke, hogy minél jobbat tegyen bel, mert akkor nem kell embert
küldeni. Ezzel havi 22.479,- Ft-ot fizetnénk ki. Ezzel pedig kicserélnék a 118 darab lámpa
részeit.
Én csak abban kérem egyelőre a véleményt, hogy melyik irányba menjünk el?
Amit tudtam ezzel kapcsolatban elmondtam. Nem kötelező, hogy azonnal döntsünk.
Kérdés, hogy melyikkel foglalkozzunk?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Megmondom őszintén, hogy munkahelyi tapasztalat alapján nem a legkorszerűbb megoldás
az elektronikus előtétcsere. Mi az itt kültéren használt lámpákat csarnok világításra is
használjuk és ha lámpát cserélünk, már nem elektronikus előtétre cserélünk, hanem csak
LED-re. Nem éri meg. Az elektronikus előtéttel is nagyon sok gond van, akármilyen jó
minőséget is vásárolunk meg.
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Én azt mondanám, hogy a modernizálás terén, inkább a LED felé menjünk el, ha lehet. A
LED-ből is van olcsóbb, drágább.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Tehát akkor ezzel lehet egy kicsit várni?
Fischer József polgármester:
Lehet, persze. Nincs határidőhöz kötve, de az szolgáltatónak, akivel elláttatjuk a feladatot,
már nincsenek meg a jogosítványai január 1-től.
Egy ilyen nagyberuházásba én sem ugranék bele rögtön. A 22.000 Ft-os megoldással, amelyet
két évig fizetünk kapunk egyfajta pluszt, mert legalább kicserélik az összes (118 db) lámpa
belsejét, és akkor nincs az a félelem, hogy kiégnek és 1-2 hétig nincs világítás, mert ezért az
összegért ők ezt vállalják.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném jelezni, hogy a kiküldött szerződéstervezetben az szerepel, hogy a szerződés 4 évre
kötik.
Fischer József polgármester:
Akkor valamit én félre olvastam, vagy nem is tudom, de akkor álljunk meg és pontosítsunk,
mert én valahol olvastam, hogy két évig kell fizetni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném jelezni, hogy a kiküldött szerződés tervezet 10.1 pontja szerint „ A Szerződő Felek
jelen Szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés kezdete: 2016.02.01., vége:
2020.01.31.”A szerződés tervezet 7. pontjában van szabályozva az évente fizetendő díj
mértéke és annak kiszámítási módja, továbbá annak évente történő módosítása lehetősége. A
vállalkozási díjat a szerződés teljes időtartama, mind a 4 év alatt fizetni kell.
Fischer József polgármester:
Ez rendben van.
A kérdés az, hogy melyik irányba menjünk el? Még ez a szerződés is módosulni fog, mert az
a bizonyos 7 nap sincs még benne, amit vállaltak, az még csak a mellékletben szerepel.
A lényeg, hogy nekünk valakivel kell szerződnünk, mert a mostaninak már nincs meg a
jogosultsága.
Én mindenképpen az olcsóbb lehetőséget választanám, de akkor halasszuk el a döntést a
legközelebbi ülésre.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Döntés a közvilágítási aktív berendezések csoportos
cserés üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadásáról szóló ügyben a döntést halassza el.
Kérem, hogy aki „Döntés a közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés
üzemeltetésére vonatkozó szerződések elfogadásáról” szóló ügyben a döntés elhaasztásával
egyetért, azt elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.23.) számú
határozata
a közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó
szerződések elfogadásáról szóló döntés elhalasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés a közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés
üzemeltetésére vonatkozó szerződések elfogadásáról” című napirendi pontot és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a közvilágítási aktív
berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó szerződések elfogadásáról”
című napirendi pontban, a döntést- mivel ahhoz további információra van szükségelhalassza.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy a
„Döntés a közvilágítási aktív berendezések csoportos cserés üzemeltetésére vonatkozó
szerződések elfogadásáról” című ügyben a szükséges információkat szerezze be, a
döntés meghozatala érdekében terjessze azokat a képviselő-testület elé, továbbá
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2016. április 30.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 17.) napirendi pont tárgyalására.
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17. napirend
Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014.(IX.5.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei
projektmenedzsment tevékenységének ellátásra az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az ALBENSIS Kft-t a Fejér Megyei Közgyűlés hozta létre a TOP pályázatok lehívására. Az
önkormányzatok már sokszor összegyűltek Sárbogárdon ezzel kapcsolatban. A pályázatok
közül, amelyeket vagy már kiírtak, illetve ki fognak írni azok közül talán egyre fogunk tudni
pályázni. Ezzel az óvodában egy tornaszoba kialakítására, valamint az eszközök, illetve a
konyhai gépek korszerűsítésre kerülne sor.
Fejér Megyei Közgyűlés vezetője erőteljesen javasolta, hogy a pályázatok sikeressége
érdekében kössünk szerződést ezzel a Kft.-vel, hiszen ez a csapat azért lett létrehozva, hogy
segítse az önkormányzatokat a pályázatokkal kapcsolatban.
Amennyiben szeretnénk pályázatot elnyerni érdemes az együttműködési szerződést az
ALBENSIS Kft-vel megkötni.
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 együttműködési megállapodás kötéséről a
272/2014.(IX.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat
fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásra az ALBENSIS Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szóló határozati
javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014.(IX.5.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési
projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásra az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014.(IX.5.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei
projektmenedzsment tevékenységének ellátásra az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési
projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátására az ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal ” című ügyet és az alábbi
döntést hozta:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési
projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátása érdekében az
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal (Cégjegyzékszáma: 07-09-026602, Székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9. II. em., Adószáma: 25462166-2-07, KSH statisztikai számjele:
25462166-7022-572-07 Rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft. Képviseli:
Turiné Menczel Andrea ügyvezető ) együttműködési megállapodást köt.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési
projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátása érdekében
az
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal ( Cégjegyzékszáma: 07-09-026602, Székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9. II. em., Adószáma: 25462166-2-07, KSH statisztikai számjele:
25462166-7022-572-07 Rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft. Képviseli:
Turiné Menczel Andrea ügyvezető ) együttműködési megállapodást tervezetet –
mely jelen határozat 1. melléklete - megtárgyalta és azt változtatás nélkül
elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló
közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátása
érdekében az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal ( Cégjegyzékszáma: 07-09-026602, Székhelye: 8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em., Adószáma: 25462166-2-07, KSH statisztikai
számjele: 25462166-7022-572-07 Rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft. Képviseli:
Turiné Menczel Andrea ügyvezető ) együttműködési megállapodást aláírja, az ügyben a
szükséges intézkedést megtegye.
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Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 18.) napirendi pont tárgyalására.
18. napirend
Döntés civil szervezetek 2015. évben kapott támogatásai elszámolásainak elfogadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatokat és annak mellékleteit- a civil
szervezetetek beszámolói és elszámolásra benyújtott számláik másolatait, továbbá a
Mezőhíd Térségfejlesztési Egyesület támogatási szerződése, a kiküldött felszólítások
másolatait- áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A polgárőrség, illetve a Faluvédő Egyesület is
elszámolt a kapott támogatással.
Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy van-e valami kiegészítenivalója?
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben a településen működő kettő
civil szervezet: a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület, a Hantosi Polgárőr Egyesület
részére, döntően a civil szervezetek működéséhez, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást nyújtott.
A Képviselő-testület 2014. november 11-én tartott ülésén a 94/2014. (XI.11.) számú
határozatával a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 300.000 Ft (azaz
háromszázezer forint) visszatérítendő támogatást állapított meg.
A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján az
Egyesületnek a NAV ellenőrzés miatti, átmeneti likviditási problémák megoldására nyújtott
visszatérítendő támogatás összegét, az átmeneti működési hozzájárulást a NAV likviditási
gondok megszűnését követő 15 napon belül , de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kellett
volna visszafizetnie és ezen határidőt követő 5 napon belül a támogatás felhasználásáról el
kellett volna számolnia.
A Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület sem az elszámolási, sem a visszafizetési
kötelezettségének nem tett eleget, így 2015. októberében a polgármester úr az Egyesületet
felhívta a visszafizetési és elszámolási kötelezettségének teljesítésére.
A Mezőhíd Egyesület 2015. október végén e-mailen annyit jelzett vissza, hogy a kapott
támogatás 2016. május 31-ig fogja visszafizetni. Az elszámolási és visszafizetési
kötelezettségre való felhívások és választ a képviselő-testület részére kiküldtük.
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A Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesülettel a 84/2014.(XI.11.) határozattal jóváhagyott
támogatási szerződés ( továbbiakban: Támogatási szerződés) III. 2.) pontja alapján „a
Kedvezményezett a NAV ellenőrzés miatti, átmeneti likviditási problémák megoldására nyújtott
visszatérítendő támogatás összegét, átmeneti működési hozzájárulást a NAV likviditási gondok
megszűnését követő 15 napon belül , de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig köteles a Támogatónak az
OTP Rt. Sárbogárdi Fiókjánál vezetett 11736051-15364366-00000000 számú költségvetési
elszámolási számlájára visszautalni „

A Támogatási szerződés III. 4. pontja szerint: „A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a
2.) pontban megjelölt visszafizetési
elszámolni”

határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban

A Támogatási szerződés III. 7. pontja alapján „Amennyiben a Kedvezményezett a meghatározott
határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a
Kedvezményezett pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. „

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló Hantos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése alapján a Támogatott különösen indokolt esetben
kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani,
legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által
történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
Mindezen jogszabályi előírásokról, illetve szerződésben előírt és Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület által vállalt kötelezettségekről a polgármester urat is tájékoztattam
és felhívtam figyelmét arra, hogy a hatályos önkormányzati rendelet és a megkötött szerződés
értelmében csak a határidő lejárta előtt- azaz 2015. augusztus 31-e előtt- lett volna lehetősége
a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek határidő módosítást kérni és a Képviselőtestületnek azt engedélyezni.
Jelen helyzetben – mivel sem a kapott támogatás visszafizetése, sem az elszámolás nem
történt meg- a következő jogszerű lépés a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani a kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében.
A polgármester úr úgy tájékoztatott, hogy szeretné elkerülni az azonnali inkasszó benyújtásának

kezdeményezését, ezért november 3-án és most legutóbb 2016. február 9-én ismételten
felhívta a támogatott Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületet az elszámolási és
visszafizetési kötelezettsége teljesítésére.
A 2015. november 3-án és 2016.február 9-én elküldött felszólításai másolatait szintén
megküldtük a képviselő-testület tagjainak.
Nekem kötelességem tájékoztatni a képviselő-testületet, - úgy ahogyan már a polgármester
urat is tájékoztattam-, arról hogy a hatályos „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről” szóló Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)
önkormányzati rendelete ( továbbiakban: Rendelet) a határidő lejárta előtt lehet a támogatott
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szervezetnek akár a visszafizetési határidő , akár az elszámolás benyújtására vonatkozó
határidő módosítását kérni és azt a képviselő-testületnek engedélyezni.
A Rendelet értelmében a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által történő
megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
A szerződésben rögzített határidő lejártát követően, - ha a Támogatott a kapott támogatással
nem számol el, visszafizetendő támogatás esetén azt önként, határidőre nem fizeti vissza,akkor a Támogatott részére visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a pénzintézeténél
beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani, kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy
egészben történő visszafizetése érdekében.

Ez az egyedüli jogszerű megoldás.
Szeretném jelezni azt is, hogy 2014. évben is jeleztem a Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület részére megítélt visszafizetendő támogatási kérelme tárgyalása, a döntési javaslat
elkészítése során a polgármester úrnak, hogy amennyiben a belül a Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület érzékeli, hogy a meghatározott határidőig nem tudja a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, akkor a határidő lejárta előtt kérhet határidő
hosszabbítást, annak lejártát követően viszont nem.
Szeretném jelezni továbbá, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, 2016. évi belső
ellenőrzési terv alapján az idei év egyik vizsgálati területe éppen a civil szervezetek részére
nyújtott támogatások elszámolása lesz.
Bár a polgármester úr azt mondta az inkasszálással ne éljünk, de jogilag csak erre van jelen
helyzetben lehetőség. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás közpénz, a támogatások
nyújtásánál ügyelni kell a jogszabályok betartására, az átláthatóságra.
A civil szervezetek elszámolása körében három civil szervezet van, amelynek még a kapott
támogatásával el kell számolnia. Az egyiknek, a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek
még tavaly, évközben el kellett volna számolnia, és a kapott visszatérítendő támogatást
visszafizetnie, a másik kettő civil szervezetnek pedig az idei évben kell megtenniük a
támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolásukat.
A civil szervezetek elszámolása körében három civil szervezet van, amelynek még a kapott
támogatásával el kell számolnia, köztük a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület , ezért
kell e napirendi ponton belül a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület elszámolási
kötelezettségével is foglalkozni és döntést is kell hozni. Jogszerű döntés a hatályos „Az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló Hantos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete alapján az
lehet, hogy a Támogatott részére visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a pénzintézeténél
beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani, kezdeményezni, a támogatás összegének részben vagy
egészben történő visszafizetése érdekében.

A településünkön működő, 2015. évben önkormányzati támogatást elnyert másik kettő civil
szervezet, a velük kötött támogatási szerződésnek megfelelően elkészítette a támogatás
felhasználásáról szóló pénzügyi és szöveges beszámolóikat, melyhez csatolták az
önkormányzati támogatáshoz kötődő számláikat is.
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A civil szervezetek- a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület kivételével- 2015. évben
kapott önkormányzati támogatásainak felhasználásáról szóló pénzügyi és szöveges
beszámolóit szintén megküldtük a Képviselő-testület tagjai részére.
Fischer József polgármester:
Rendben, köszönöm szépen.
Való igaz, hogy én megmondtam a jegyzőasszonynak, hogy nem inkasszálunk, a napirenden
belül a Mezőföld Térségfejlesztő elszámolásáról nem fogok beszélni, nem fogom sem
előterjeszteni, sem támogatni, mert nem fogom azt a terhet a vállamra venni, hogy miattam
szűnjön meg egy LEADER közösség 17 önkormányzattal, közel 80 civillel. Ezért vállalom a
felelősséget. Tudtommal nem mi vagyunk az egyetlen önkormányzat, akinek még nem
fizettek. Mindez önhibájukon kívül történt, mivel még ők is várnak a pénzekre. Jelenleg
300.000 Ft-ról beszélünk.
Ezzel beállok abba sorba, amelyben az önkormányzatok elfogadták költségvetésüket, és nem
hoztak ilyen jellegű döntést.
Abban az esetben, ha mi most ezzel kapcsolatban nem döntünk, vagy nem jól döntünk, lehet,
hogy észrevételezik, de lehet, hogy addigra már ők is kifizetik nekünk ezt a 300.000 Ft-ot.
Az egyesület május 31ig kérte a határidő meghosszabbítását. Attól, hogy ez a kérés időn kívül
érkezett, nem hiszem, hogy 300.000 Ft-ért nekünk be kellene döntenünk egy egyesületet.
Kertész Mihály települési képviselő:
Én ezt mondtam akkor is, hogy nem kapjuk vissza.
Fischer József polgármester:
Én nem hinném, hogy ez a 300.000 Ft kint fog maradni.
Nekünk jó gazda módjára meg kell próbálni behajtani, de had ne én legyek az, aki elindít egy
ilyen történetet.
Nem titok, hogy a héten pénteken lesz egy LEADER közgyűlés, ahol nagyon szívesen látok
mindenkit.
Sajnálom, de továbbra is tartom amit mondtam és vállalom a felelősséget.
Megmondom őszintén erre nem számítottam jegyzőasszony, nem tudom miért kellett ezt
előhozni?
Gálné Papp Erika jegyző:
Nem értem polgármester úr nekem szánt megjegyzését, hiszen tájékoztattam Önt arról, hogy a
civil szervezetek elszámolása körében három civil szervezet van, amelynek még a kapott
támogatásával el kell számolnia, köztük a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület, ezért
kell e napirendi ponton belül a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület elszámolási
kötelezettségével is foglalkozni és döntést is kell hozni. Azt is elmondtam, hogy jogszerű
döntés a hatályos „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló Hantos
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
alapján, az lehet, hogy a Támogatott részére visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a
pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani, kezdeményezni, a támogatás összegének
részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében. A polgármester úr ezzel ellentétes

utasítást adott.
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Azt is jeleztem Önnek, hogy nekem kötelességem erről a Képviselő-testületet tájékoztatni és Ön úgy
nyilatkozott, tegyem a dolgom, Ön pedig el fogja mondani a képviselő-testületnek, miért nem
engedélyezi, nem támogatja az inkasszó benyújtását a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesülettel
szemben.
Szeretném hangsúlyozni: nekem sem célom bármelyik civil egyesület megszűntetése, én a munkámat
végzem amikor a jogszabályok betartására és betartatására figyelmeztetek és javaslom a jogszerű
döntés meghozatalát.
A döntés joga és felelőssége is ebben az ügyben a képviselőké, a polgármesteré, a képviselő-testületé.

Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Tehát akkor nincs lehetőség, hogy a határidőt kitoljuk?
Gálné Papp Erika jegyző:
A hatályos „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló Hantos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete alapján az
elszámolási és visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetési határidő módosítására a
határidő lejártát követően nincs jogszerű lehetőség.
A Rendelet alapján a határidő lejártát követő jogszerű eljárás, ha a Támogatott önként nem
tesz eleget elszámolási és visszafizetési kötelezettségének az, hogy a Támogatott részére
visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszótbenyújtani, kezdeményezni, a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetése
érdekében. A rendeletünk értelmében nincs, mivel benne van, hogy a határidő lejárta előtt lehet

kérni meghosszabbítást, amit a képviselő-testület indokolt esetben jóvá is hagyhat.
Egyébként, ahogy a kiküldött anyagból láthatták, a Képviselő-testület által jóváhagyott
szerződésben előírt határidő: 2015. augusztus 31. volt, a határidő módosítását a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület első alkalommal, az elszámolásra és visszafizetésre történő felhívó
levelünket követően, 2015. október 26-án nyújtotta be.
Fischer József polgármester:
Engedjék meg, hogy felolvassam az egyesület által küldött levelet. Aláírta Márok Csaba,
illetve Horváth Anita.
„ Tisztelt Polgármester Úr!
Hantos Község Önkormányzata a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 300.000 Ft
kölcsönt biztosított ellenőrzés miatti finanszírozás felfüggesztés okaként kialakult likviditási
problémák megoldására. A szerződés alapján 2015. augusztus 31. napján kellett volna a
kölcsöntartozást visszafizetnie az egyesületnek. Sajnos 2015. 10.26.-án elküldött
tájékoztatásunkat tudjuk fenntartani. 2016. május 31-ig tudjuk a kölcsönt visszafizetni.”
Tehát először, azaz 2015.10.26-án ugyanezt a tájékoztatást adták.
„ A kölcsön visszafizetését várhatóan a helyi fejlesztési stratégiai dokumentum elfogadásával,
az arra kapott forrásból tudjuk visszafizetni. Ezzel szemben az egyesület 2016. január 14-én
javaslatot tett az elnök és a munkaszervezet vezetőjének, hogy a 2015-ös évben befolyt
tagdíjakból arányosan kerüljön kifizetésre a tagok részére a fennálló tartozás egy része.
Azonban a közgyűlés úgy döntött, hogy amint a HF-es dokumentum meglesz a befolyt
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összegből kerüljön rendezésre az egyesület, tagkölcsön címén fennálló 4.500.000 Ft értékű
tartozás.”
Tehát ők azt írják, hogy május 31. én visszafizetik és én ezt a dátumot szeretném megvárni,
javaslom, hogy ezt várjuk meg.
Kertész Mihály települési képviselő:
Azt kell betartani amit a törvény előír.
Fischer József polgármester:
Rendben van. Én azonban nem vállalom, hogy egy olyan egyesületnek, amely nem kevés
embernek adott már pályázati lehetőséget, hogy a mi 300.000 Ft-unk végett döntsük be, azért
mert ők valamilyen úton-módon még nem kapták meg a pénzüket, és nem tudnak fizetni.
Nem egy könnyű döntés, de ezt a felelősséget nem vállalom magamra.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Tehát nem mi vagyunk az egyedüli önkormányzat? Megkérdezett másokat is?
Fischer József polgármester:
Így van. Még tíz önkormányzatot, és jó pár vállalkozó, civil is van még vissza.
Azonban én nem szeretném, hogy Hantos indítson meg egy felszámolást.
Mi is nyertünk tőlük nem kevés pénzt pályázaton.
Ha esetleg lesz is kártalanítás, biztos vagyok benne, hogy a tagi kölcsönöket megpróbálják
visszafizetni. Viszont nem én szeretnék az lenni, aki az utolsó szöget beleveri a koporsóba.
Kertész Mihály települési képviselő:
Jegyzőasszony döntse el, mi ennek a törvényes útja.
Fischer József polgármester:
Jegyzőasszony elmondta mi a törvényes, de én azt az utat nem támogatom, nem javaslom
elfogadni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor hogyan tovább, ha azt nem javasolja?
Fischer József polgármester:
Rajtunk kívül van még legalább 10 önkormányzat akiknek nem fizettek.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Akkor várjuk meg a május 31-et?
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Fischer József polgármester:
Én megvárnám.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az rendben van, csak az nem törvényes.
Fischer József polgármester:
Akkor a többi önkormányzat is törvénytelenséget követ el?
Akkor beállok a sorba. Én egy egyesületet nem vagyok hajlandó bedönteni 300.000 Ft miatt.
Ha ez a fejembe kerül, akkor kerüljön.
Érdekes módon máshol meg tudják oldani. Én ezzel az üggyel egyelőre nem szeretnék
foglalkozni. Eddig még senki nem mondta nekünk, hogy márpedig azonnal inkasszót
indítsunk. Talán akkor, ha ez a jegyzőkönyv bekerül oda ahova kell.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ismét szeretném jelezni a képviselő-testületnek, hogy a jóváhagyott 2016. évi belső
ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzés egyik témája a civil szervezeteknek
nyújtott támogatások szabályszerűségének vizsgálata.
Fischer József polgármester:
Igen, akik nekünk segítenek azzal, hogy elvégzik az ellenőrzést, és felhívják a figyelmet arra,
ami esetleg nem úgy történt, ahogy kellett volna.
Gálné Papp Erika jegyző:
Azért nemcsak ez a belső ellenőrzés feladata.
Ahogy azt korábban is jeleztem nekem sem célom bármelyik civil egyesület megszűntetése, én a
munkámat végzem amikor a jogszabályok betartására és betartatására figyelmeztetek és javaslom a
jogszerű döntés meghozatalát.
A döntés joga és felelőssége is ebben az ügyben a képviselőké, a polgármesteré, a képviselő-testületé.
Minden döntésnek súlya van, és kötelességem felhívni a figyelmet, ha a képviselő-testület
jogszerűtlen döntést kíván hozni. Az önkormányzati rendelet része a jogszabályi
hierarchiának, éppúgy jogszabály, mint a törvény vagy a kormányrendelet.
Márpedig a hatályos, „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete alapján az elszámolási és visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetési határidő
módosítására a határidő lejártát követően nincs jogszerű lehetőség.
A Rendelet alapján a határidő lejártát követő jogszerű eljárás, ha a Támogatott önként nem
tesz eleget elszámolási és visszafizetési kötelezettségének az, hogy a Támogatott részére
visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszótbenyújtani, kezdeményezni, a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetése
érdekében.
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Jelen helyzetben van egy hatályos önkormányzati rendelet és egy hatályos támogatási
szerződés, melyek mindegyikét a Képviselő-testület hagyott jóvá. Ezek alapján pedig nincs a
határidő lejártát követően határidő módosítást, hosszabb határidőt adni a Támogatott szervezet
részére.
Nekem az a dolgom, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban is elmondjam, mi a jogszerű eljárási
mód. Én továbbra is ezt tudom mondani.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Nincs rá valami mód, hogy ezt határidőt egy kicsit kitoljuk?
Fischer József polgármester:
Arról nem is kellett volna ma döntenünk, hogy mi legyen a Mezőföld Híd Társég
támogatásával, hogy itt inkasszót nyújtsunk be, had kötekedjek egy kicsit akkor ezzel
kapcsolatban.
Gálné Papp Erika jegyző:
Nyugodtan. Ugyanakkor ismételten felhívom a figyelmét arra, hogy jelen napirendi pont
témája a civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása.
A civil szervezetek
elszámolása körében három civil szervezet van, amelynek még a kapott támogatásával el kell
számolnia, köztük a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület , ezért kell e napirendi ponton
belül a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület elszámolási kötelezettségével is foglalkozni
és döntést is kell hozni. Jogszerű döntés a hatályos „Az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről” szóló Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete alapján az lehet, hogy a Támogatott részére
visszafizetési kötelezettséget kell előírni és a pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszótbenyújtani, kezdeményezni, a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetése
érdekében.

A civil szervezetek elszámolása ügyében a döntés meghozatala a képviselő-testület hatásköre,
A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesületnek 2015. év utolsó negyedévében, 2015.
szeptember 15.-ig kellett volna elszámolnia a kapott támogatásról, addig kellett volna
megtenni a pénzügyi és szakmai beszámolóját illetve visszafizetnie a visszatérítendő
támogatásként kapott támogatást. Ezt a pénzügyi és szakmai beszámolót éppúgy a képviselőtestületnek kell elfogadnia, mint a Polgárőr Egyesületét vagy a Faluvédő és Kulturális
Egyesületét.
Tehát e napirendi ponton belül nemcsak a Faluvédő- és Kulturális Egyesület és a Polgárőr
Egyesület elszámolását kell tárgyalja a Képviselő-testület, hanem a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület ügyét is, A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási
ügye része ennek a napirendi pontnak, tehát nem érzem úgy, hogy ez ne tartozna ide.
Egyébként a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület nemcsak a visszafizetési
kötelezettségének nem tett eleget, de a kapott támogatás felhasználásáról szóló számlákat nem
csatolta, a pénzügyi és szakmai beszámolót sem tette meg a mai napig sem.
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A polgármester úr által említett más önkormányzatoknál a civil szervezeteknek nyújtott
támogatások elszámolásával kapcsolatos megjegyzésére reagálva csak a saját tapasztalatomat
tudom elmondani. Más önkormányzat Képviselő-testülete is kötelezett már általa támogatott
civil szervezetet a kapott támogatás visszafizetésére, ha a Támogatott szervezet azzal nem
tudott elszámolni. Ez egyébként Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is
megtette például Népdalkör esetében, amikor az nem tudott a kapott támogatással elszámolni.
A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. évben kért támogatását visszatérítendő
támogatásként kérte és kapta, azonban a támogatási szerződésben előírt visszafizetési és
elszámolási határidőig, annak módosítását, meghosszabbítását nem kérte, A támogatási
szerződésben szereplő visszafizetési határidőt követő pénzügyi és szakmai beszámoló
benyújtására és visszafizetési határidőre történő felhívásunkra sem nyújtottak be pénzügyi,
szakmai beszámolót és azt alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, számlákat és a támogatást
sem fizették vissza.
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettségre történő felhívásra érkezett 2015. október 26án e-mail-en , a határidő lejártát követően a jelzésük, hogy 2016. május 31-ig tudják a kapott
támogatást visszafizetni, de sem pénzügyi beszámolót, sem szakmai beszámolót, sem
számlákat nem küldtek.
Ahogy már sokszor említettem a határidő lejártát követően nincs mód jogszerűen határidő
módosítást engedélyezni.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor viszont mi is elkéstünk egy kicsit ezzel, mert akkor ezt már az ősszel kellett volna.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesülettel a képviselő-testület által jóváhagyott támogatási
szerződés értelmében a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesületnek 2015. szeptember 15-ig
kellett volna a kapott támogatással kapcsolatos pénzügyi-szakmai elszámolási és
visszafizetési kötelezettségének eleget tenni. Mivel ennek nem tett eleget, ezen
kötelezettségeik teljesítésére 2015. októberében felhívtuk a figyelmet.
A Mezőhíd Egyesület 2015. október végén e-mailen annyit jelzett vissza, hogy a kapott
támogatás 2016. május 31-ig fogja visszafizetni. Az elszámolási és visszafizetési
kötelezettségre való felhívások és választ a képviselő-testület részére kiküldtük.
A Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesülettel a 84/2014.(XI.11.) határozattal jóváhagyott
támogatási szerződés ( továbbiakban: Támogatási szerződés) III. 2.) pontja alapján „a
Kedvezményezett a NAV ellenőrzés miatti, átmeneti likviditási problémák megoldására nyújtott
visszatérítendő támogatás összegét, átmeneti működési hozzájárulást a NAV likviditási gondok
megszűnését követő 15 napon belül , de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig köteles a Támogatónak az
OTP Rt. Sárbogárdi Fiókjánál vezetett 11736051-15364366-00000000 számú költségvetési
elszámolási számlájára visszautalni „

A Támogatási szerződés III. 4. pontja szerint: „A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a
2.) pontban megjelölt visszafizetési
elszámolni”

határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban
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A Támogatási szerződés III. 7. pontja alapján „Amennyiben a Kedvezményezett a meghatározott
határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a
Kedvezményezett pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. „

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló Hantos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése alapján a Támogatott különösen indokolt esetben
kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani,
legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által
történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
Mindezen jogszabályi előírásokról, illetve szerződésben előírt és Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület által vállalt kötelezettségekről a polgármester urat is tájékoztattam
és felhívtam figyelmét arra, hogy a hatályos önkormányzati rendelet és a megkötött szerződés
értelmében csak a határidő lejárta előtt- azaz 2015. augusztus 31-e előtt- lett volna lehetősége
a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek határidő módosítást kérni és a Képviselőtestületnek azt engedélyezni.
Jelen helyzetben – mivel sem a kapott támogatás visszafizetése, sem az elszámolás nem
történt meg- a következő jogszerű lépés a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani a kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében.
A polgármester úr úgy tájékoztatott, hogy szeretné elkerülni az azonnali inkasszó benyújtásának

kezdeményezését, ezért november 3-án és most legutóbb 2016. február 9-én ismételten
felhívta a támogatott Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületet az elszámolási és
visszafizetési kötelezettsége teljesítésére.
A 2015. november 3-án és 2016.február 9-én elküldött felszólításai másolatait szintén
megküldtük a képviselő-testület tagjainak.
2015. szeptember 15-ét követően most lett napirendi pontra tűzve a civil szervezeteknek
nyújtott önkormányzati támogatások ügye, ezért beszélünk most az ügyről.
Az önkormányzati támogatásba részesülők tisztában vannak azzal, hogy a kapott támogatással
mikor, milyen formában kell elszámolniuk. Nem gondolom, hogy a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület mindezen kötelezettségéről az elszámolásra és visszafizetésre
történő felhívásból értesült volna és ez lett volna az oka annak, hogy határidre nem számolt el,
illetve nem fizette vissza a kapott támogatást.
Fischer József polgármester:
Van itt egy új határidő: 2016. május 31.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Igen,valóban jelezte a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület, hogy a kapott támogatást
2016. május 31-ig fogja visszafizetni.
De a hatályos jogszabályi előírások alapján nem a Támogatott civil szervezet dönti el, hogy a
kapott, visszatérítendő önkormányzati támogatást mikor fizeti vissza. Ahogy azt már többször
mondtam az önkormányzati támogatás közpénz, a felhasználására vonatkozó előírások
alapján kell a döntést meghozni.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló Hantos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése alapján a Támogatott különösen indokolt esetben
kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani,
legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által
történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
Mindezen jogszabályi előírásokról, illetve szerződésben előírt és Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület által vállalt kötelezettségekről a polgármester urat is tájékoztattam
és felhívtam figyelmét arra, hogy a hatályos önkormányzati rendelet és a megkötött szerződés
értelmében csak a határidő lejárta előtt- azaz 2015. augusztus 31-e előtt- lett volna lehetősége
a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek határidő módosítást kérni és a Képviselőtestületnek azt engedélyezni.
Jelen helyzetben – mivel sem a kapott támogatás visszafizetése, sem az elszámolás nem
történt meg- a következő jogszerű lépés a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani a kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében.

Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Nem lehet tehát most határidő hosszabbítást engedélyezni, mert ezt már augusztusban kérni
kellett volna.
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen. Jogszerűen a Képviselő-testület határidő lejártát követően nem engedélyezhet határidő
hosszabbítást a támogatás visszafizetésére illetve a kapott támogatásról benyújtandó
pénzügyi, szakmai beszámoló teljesítésére.
Minderről- ahogy azt már említettem- beszéltünk egyébként a polgármester úrral is ahogy
arról is, hogy a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási ügyéről a képviselőtestületet tájékoztatni kell, illetve a képviselő-testületnek dönteni kell a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott támogatásról is. Akkor a polgármester úr azt mondta,
nyugodtan tájékoztassam a Képviselő-testületet.
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Fischer József polgármester:
Rendben, de azt, hogy nekünk arról kellene dönteni, hogy inkasszót indítsunk el akkor is
mondtam, hogy ezt nem fogom javasolni, mivel május 31-ig, van még három hónap, amely
alatt kifizetésre fog kerülni ez a támogatás. Tehát én ezt a május 31-ét megvárnám.
Ez az inkasszó egy lavinát indítana el.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Egyébként milyen hátránya lehet ebből az önkormányzatnak egy ilyen belső ellenőrzés
kapcsán? Megbírságolják?
Fischer József polgármester:
Nem, csak felhívják a figyelmünket, hogy haladéktalanul intézkedjünk az ügyben, melyre
kapunk egy bizonyos határidőt.
Gálné Papp Erika jegyző:
A közpénzekkel való gazdálkodásnak vannak szabályai. Én nem vagyok jogász, így nem is
tudom egészen pontosan megmondani, hogy egy ilyen jogszerűtlen döntésnek pontosan
milyen jogkövetkezményeit lehetnek, de nyilván ha valaki nem tartja be a közpénzekkel
való gazdálkodás szabályait, annak lehetnek akár büntetőjogi következményei is. Az
önkormányzat képviselő-testületének a jogszabályokat betartva és betartatva kell működnie,
döntéseket hoznia.
Fischer József polgármester:
Vállalom a felelősséget. Ha ezen múlik, ezt a részét magamra vállalom. Rajtunk kívül pedig
van még 10 másik önkormányzat, 10 polgármester, 10 jegyző, akik másként látják, de nem
hallottam, hogy bárki elindította volna a felszámolást.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor zárjuk le a témát azzal, hogy a felelősséget a polgármester vállalta, és megvárjuk a
május 31-et.
Fischer József polgármester:
Én ezt vállalom. Amennyiben ezen múlik egy ilyen nagymúltú egyesület sorsa, vállalom.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Ez is igaz, mert mi is sokat köszönthetünk nekik.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nincs lehetőségünk, hogy rövid határidővel adjunk haladékot?
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Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy már említettem az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló Hantos
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése alapján a Támogatott különösen indokolt esetben
kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani,
legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által
történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
Mindezen jogszabályi előírásokról, illetve szerződésben előírt és Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület által vállalt kötelezettségekről a polgármester urat is tájékoztattam
és felhívtam figyelmét arra, hogy a hatályos önkormányzati rendelet és a megkötött szerződés
értelmében csak a határidő lejárta előtt- azaz 2015. augusztus 31-e előtt- lett volna lehetősége
a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek határidő módosítást kérni és a Képviselőtestületnek azt engedélyezni.
Jelen helyzetben – mivel sem a kapott támogatás visszafizetése, sem az elszámolás nem
történt meg- a következő jogszerű lépés a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani a kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében.

Fischer József polgármester:
Annyit még szeretnék elmesélni a történethez, az alpolgármester úr is ott volt azon a
gyűlésen. Ez az egyesület, a működéshez szükséges dolgokat megtette, beszerezte.
Kötelezően meg vannak szavazva a dolgok. Az, hogy tavalyi évből elmaradt kifizetések
összegét még nem utalták le nekik, az nem az ő hibájuk, nem rajtuk múlik. Az a gond, hogy
ezeket a pénzeket ők még nem kapták meg, csúsznak vele. A gyűlésen pedig arról döntöttek,
hogy nem állítanak fel sorrendet, hanem mindenki egyben lesz kifizetve, amikor megérkezett
a pénz. Ezzel több önkormányzat is egyet értett, tehát én nem fogom felvállani, hogy Hantos
indítsa el a felszámolást a LEADER ellen.
Kertész Mihály települési képviselő:
Akkor ha szeretné, hogy fennmaradjon az egyesület, akkor újra kölcsön kell nekik adni ezt a
pénzt.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Vagy csak meghosszabbítjuk a határidőt.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló Hantos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete (
továbbiakban: Rendelet) 8.§ (3) bekezdése alapján a Támogatott különösen indokolt esetben
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kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani,
legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés és e rendelet Támogatott által
történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
Mindezen jogszabályi előírásokról, illetve szerződésben előírt és Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület által vállalt kötelezettségekről a polgármester urat is tájékoztattam
és felhívtam figyelmét arra, hogy a hatályos önkormányzati rendelet és a megkötött szerződés
értelmében csak a határidő lejárta előtt- azaz 2015. augusztus 31-e előtt- lett volna lehetősége
a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek határidő módosítást kérni és a Képviselőtestületnek azt engedélyezni.
Jelen helyzetben – mivel sem a kapott támogatás visszafizetése, sem az elszámolás nem
történt meg- a következő jogszerű lépés a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszót- benyújtani a kezdeményezi a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetése érdekében.

Fischer József polgármester:
Meghozzuk a döntést, hogy a civil szervezetek közül a kettő a kapott támogatással elszámolt,
egy pedig még nem tudott elszámolni a mai napig.
Gálné Papp Erika jegyző:
Akkor fenntartja a polgármester úr azt az utasítását, hogy a Mezőföld Híd Egyesület esetében,
bár nem tett eleget a támogatási szerződésben vállalt visszafizetési és elszámolási
kötelezettségének az ilyen esetben előírt, a Kedvezményezett – Mezőföld Híd Térségfejlesztési
Egyesület- pénzintézeténél beszedési megbízást- inkasszó- benyújtását ne tegyük meg?
Fischer József polgármester:
Igen. Az Egyesület által megadott 2016. május 31.-i időpontig az önkormányzat nem él
inkasszóval, türelmi időt adunk.
Gálné Papp Erika jegyző:
Akkor kötelességem felhívni a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület számára, a támogatási szerződésben rögzített határidőn túl kért
határidő hosszabbítás „az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete 8.§ (3) bekezdésével ellentétes, és mint ilyen jogszabálysértő.
Fischer József:
Rendben, köszönjük. Tudomásul vettük.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném továbbá elmondani, hogy valamennyi támogatásba részesülő civil szervezet
elszámolása ügyében egyedi döntést kell hozni.
Fischer József polgármester:
Rendben. Akkor menjünk sorba, és kezdjük a Hantosért Polgárőr Egyesülettel.
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 Hantosért Polgárőr Egyesület részére 2015. évben
nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Hantosért Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (II.23.) számú
határozata
a Hantosért Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Hantosért Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr Egyesület
részére 162/2015.(XI.24.) számú határozatával jóváhagyott Hantos/777-2/2015. számú
támogatási szerződés alapján 2015. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott
számlákkal alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolóját elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
határozatról a Hantosért Polgárőr Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2016. március 10.
Felelős: Fischer József polgármester
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Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
2015. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 2015. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (II.23.) számú
határozata
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 2015. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesület részére 43/2015.(IV.27.) számú határozatával jóváhagyott Hantos/78-4/2015.
számú támogatási szerződés alapján 2015. évben nyújtott támogatás elszámolására
benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolóját elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
határozatról a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2016. március 10.
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
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A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület esetében arra teszek javaslatot, hogy mivel az még
a mai napig nem tudott elszámolni, 2016. május 31-i időpontig adjunk haladékot a támogatás
visszafizetésére és az elszámolás benyújtására.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ismételten kötelességem felhívni a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület számára, a támogatási szerződésben rögzített határidőn túl kért
határidő hosszabbítás „az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete 8.§ (3) bekezdésével ellentétes, és mint ilyen jogszabálysértő.
erre jogszerűen nincs lehetőség.
Fischer József polgármester:
Rendben van. Köszönöm.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére
2014. évben nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatban mivel az még a mai napig nem
tudott elszámolni, 2016. május 31-i időpontig adjunk haladékot a támogatás visszafizetésére
és az elszámolás benyújtására javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 2014. évben nyújtott
támogatásával kapcsolatban elfogadja, hogy a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület
részére 2014. évben nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatban mivel az még a mai
napig nem tudott elszámolni, 2016. május 31-i időpontig adjunk haladékot a támogatás
visszafizetésére és az elszámolás benyújtására elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
három igen szavazattal ,
kettő tartózkodással
és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (II.23.) számú
határozata
a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 2014. évben nyújtott támogatás
elszámolásával kapcsolatos döntésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára
a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület részére 2014. évben nyújtott támogatás
elszámolásával kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesület részére 2014. évben nyújtott támogatás elszámolására és a kapott támogatás
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visszafizetésére - mivel az még a mai napig nem tudott elszámolni,- 2016. május 31-i
határidőt engedélyezi.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges intézkedést
megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2016. május 31.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 19.) napirendi pont tárgyalására.

19. napirend
Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére
pályázat kiírása 2016. évre
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A képviselő-testület láthatja a pályázat keretösszegét, amely majdnem egyezik a tavalyi
összeggel.
A pályázatra ugyanúgy, ahogy tavaly is, be kell nyújtani, hogy mit is szeretnének, mi az az
összeg, amelyből erre el szeretnének nyerni.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő.
Miért pont 1.460.000 Ft lett a keretösszeg?
Fischer József polgármester:
Mert össze lett adva a tavalyi összeg. Ez sem fogyott el.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Helyi civil szervezetek részére működési és
rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre szóló határozati javaslatot
fogadja el.
Kérem, hogy aki a Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások
elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (II.23.) számú
határozata
Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére
pályázat kiírása 2016. évre
Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi civil
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása
2016. évre” tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
I.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére
működési és rendezvényi támogatás elnyerésére pályázat kiírásáról dönt és alábbi
szövegű pályázati kiírást elfogadja:
„ HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete értelmében
pályázatot hirdet
2016. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére.
1.A pályázat célja:

támogatásban részesíteni a Hantoson működő, tevékenységet folytató
szervezetek 2016. évi működését és rendezvényeit.

2.A pályázók köre:

Támogatásban részesíthetők: hantosi székhelyű, telephelyű civil
szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület
formájában működnek, valamint a hantosi lakosok érdekében
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást

3.A pályázat keretösszege: 1.460.000 Ft
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A támogatás formája: előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás
4.Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:
a) a Pályázó egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási,
visszafizetési késedelemben van,
b) a Pályázó lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a
köztartozás megfizetéséig,
c) a Pályázó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.
5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet1. melléklete szerinti kérelmet,
• bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
• alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát,
• a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú
jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
• a szervezet 2016. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását,
• a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását,
• Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról,a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló2007. évi CLXXXI. törvény alapján
• Közzétételi kérelmet.
6. A kapott támogatás nem használható fel:
-

A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs
célú kiadások nem teljesíthetők.
Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz
nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési
nyújtott támogatásból szerezhető be.

7. A pályázat benyújtásának határideje, módja: 2016. március 31. 12.00 óra
Kérjük a borítékra írják rá: CIVIL PÁLYÁZAT 2016.
A pályázatokat a következő címre kell 2 példányban eljuttatni:
Hantos Községi Önkormányzat
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 15.
9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2016. április 30.
10. A pályázatok elbírálási rendje:
A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség.
A beérkezett pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
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beterjesztése nyilvános ülésén bírálja el.
11.Támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó előírások:
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket
és az ellenőrzés módját.
Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel
köti meg. A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá. A
támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a
támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie alá kell írnia.
A támogatási szerződés Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a
Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási
lehetőségekből.
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő
számlával történhet.
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra
fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez,
amennyiben a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten
rendelkezik. A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan,
közösségi célok megvalósításához felhasználni.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.
Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak
minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt
nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.
Bővebb információt kérhetnek, illetve az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete 1. mellékletet, a pályázati kérelem nyomtatványt
átvehetik ügyfélfogadási időben
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi
Kirendeltségénél Finta Florencia igazgatási ügyintézőtől ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.)”
II.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a I. pontban
jóváhagyott pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon, a
beérkezett pályázatokat döntés meghozatala végett terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: Pályázati kiírás közzétételére : 2016. február 29.
Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2016. április 15.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 20.) napirendi pont tárgyalására.
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20. napirend
Döntés többször módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
11/2006. (III.29.) önkormányzati rendelete módosítása elkészítésére kötendő
háromoldalú megállapodások tervezetéről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– AGROSZ KFT nyilatkozata és ahhoz csatolt mellékletek másolatát- áttanulmányozás
végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Itt arról van szó, amelyről már decemberben is tárgyaltunk, vagyis a HÉSZ módosítás.
Az AGROSZ KFt. nyújtotta be kérelmét, amiről akkor úgy határoztunk, hogy a dolgok
tisztázásához szükséges papírokat, igazolásokat szerezze be, és egyértelműen írja el, hogy a
költségeket vállalja. Az AGROSZ Kft. mindezeket a papírokat be is szerezte és be is
nyújtotta. Az akadályok elhárultak, a teljes költséget vállalják. Annyit kértek, hogy a
munkálatokban ők is aktívan részt vehessenek, mivel ők fizetnek.
Érintőlegesen is beszéltünk már róla , hogy a CSOK által megjön valakinek az építési kedve.
Korábban már nézegettük, hogy hol lehetne építési telket erre a célra kialakítani.
Azonban ehhez a HÉSZ módosítására lenne szükségünk, melyet saját zsebből kellene
fizetnünk. Ezért most ki kellene használni a lehetőséget, hogy módosítsunk, hiszen most
amúgy is módosításra kerül a szabályzat, így jelöljünk ki olyan területeket, amelyek a
szabályzatban most nincsenek benne, de lehet, hogy a későbbiekben az beépítendő terület
lesz. Gondolok konkrétan a glóbusz mögötti terület egy részére, illetve volt másik ötlet is a
Nagylóki út mellett, amely most mezőgazdasági művelési területként van nyilvántartva, de az
telkek kialakítására alkalmas, ha meg van oldva a vízelvezetés.
Kicsit előre szaladva, ha 8-10 ember azt mondja, hogy szeretne építkezni Hantoson, de nincs
telek, akkor azt ki lehetne parcellázni és 6-8 házat fel lehetne építeni.
A lényeg, hogy a módosításba a glóbusz mögötti területet tegyük bele.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Mi lenne, ha nem csak azt tennénk bele?
Fischer József polgármester:
Most még bármit bele tehetünk.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Én a Nagylóki útról a Dózsa utcába nyíló terültre gondolok. Ott van út, és közmű.
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Fischer József polgármester:
Az rendben van, csak nem a miénk a terület. Annak a megvásárlása lenne a pluszköltség.
Ezért bonyolítja ez a helyzet.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Rendben, de oda nem kell utat építeni.
Fischer József polgármester:
A Nagylóki út mellett szól az, hogy az legalább a saját területünk.
Koncz Ferenc települési képviselő:
De oda az utat be kell vinni.
Fischer József polgármester:
Ez igaz.
Nem tudom a másik területről, hogy meg lehet-e venni? El akarják-e adni?
Én a jó ötletek előtt meghajlok.
Koncz Ferenc települési képviselő:
És a Zrínyi utca megtoldása, amiről már beszéltünk egyszer nem jöhet szóba?
Fischer József polgármester:
Az már így is a beépíthető között van. Azt már nem kell módosítani, úgy van a hatályos
HÉSZ-ben is. Tehát ahhoz hozzá tudunk nyúlni.
Én azt kérdezem, hogyha már van módosítás, akkor mi az amit beletegyünk tartaléknak.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Tehát ezzel még nem lesz semmi kötelezettségünk, csak át lesz sorolva, hogy ha egyszer kell,
akkor meglegyen.
Fischer József polgármester:
Utána már az nem lesz mindegy, hogy mennyibe fog kerülni az, hogy a telket telekké
varázsoljuk, oda vigyük a közműveket
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
De ezzel addig nem kell foglalkozni.
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Fischer József polgármester:
Dehogynem, hiszen kalkulálni kell. Mi cél? A bővítés. Itt jön be a kérdés, hogy melyiknél
mekkora távolságra kell vinni a közműveket.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Illetve utat is kell építeni.
Fischer József polgármester:
Pontosan.
Itt jön az, hogy ebből már nem lesz 140.000 Ft-os telek, hanem 600.000-800.000 Ft-nál fog
kezdődni.
Azért mondom, hogyha már itt a lehetőség, akkor tegyünk bele tartalékot.
Nem szeretnék visszakanyarodni a LEADER-hez, de pontosan ott volt lehetőség, hogy a
terveknek, közművek elkészítésére voltak pályázatokban.
Kérdés tehát, hogy mit szeretnénk beletenni.
A másik dolog. Érkezett kettő árajánlat, és én azt a csapatot szeretném javasolni, akik
Nagylókon is dolgoztak, vagyis Berek Tájépítész Irodát. Ők adták egyébként a legjobb
ajánlatot.
AZ AGROSZ Kft.-vel is beszéltem, akik szintén azt mondták, hogy azt válasszuk, akik a
leggyorsabban, leghatékonyabban dolgoznak. Ahogyan azt már tudjuk, ők ott Hantos-telepen
egy telekösszevonással szeretnének egy magtisztító üzemet létrehozni, amihez nekik egy
komoly területre van szükség, tehát ők még mindig emiatt kérik az egész ügynek a
lebonyolítását. Tehát ezért van szükség a módosításra.
Elég hosszú történetről van szó, mire ebből lesz valami az körülbelül szeptember vagy
október. Ebbe pedig a mi módosításunkat is bele tudjuk tenni. Így mi is jól járunk, hisz nem
csak az ő céljuk teljesül. Így pedig nekünk is lenne lehetőségünk az építkezni vágyóknak
terület kijelölésére.
Elég komoly beruházásról van szó, nem kevés pénz szükséges hozzá. Nekünk azt kell
eldönteni, hogy kell-e ez nekünk, megéri-e egyáltalán.
Kertész Mihály települési képviselő:
Sajnos az baj, hogy nincs kereslet a telkekre és lehet, hogy nem is lesz.
Reménykedni kell, hogy lesz.
Fischer József polgármester:
Most azzal, hogy javasoljuk a glóbusz körüli terület átminősítését, abból nem lehet semmi
rossz.
Amiről nekünk dönteni kell, hogy megbízzuk-e az általam javasolt csapatot?
Gálné Papp Erika jegyző:
A Képviselő-testületnek több döntést is kell hozni, ha a HÉSZ módosítását támogatja.
Legelőször Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.)
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önkormányzati rendelete módosításának elindításáról, majd a településrendezési eszközök
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről, ezt követően a Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával
jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és
szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.)
önkormányzati rendelete módosításának érdekében kötendő háromoldalú tervezői szerződés
és a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.)
önkormányzati rendelete módosítása
idejére főépítészi feladatok ellátására kötendő
háromoldalú megbízási szerződés elfogadásáról végül pedig a településfejlesztési koncepció
és integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével,
módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról
szóló döntést kell meghozniuk.
Fischer József polgármester:
Rendben van.
Akkor menjünk sorba.
Először is döntsünk arról, hogy az AGROSZ Kft. kérelmének megfelelően elindítjuk-e a
módosítást.
Van valakinek más javaslata?
Koncz Ferenc települési képviselő:
Belevesszük a Nagylóki útról a Dózsa utcára nyíló részt?
Fischer József polgármester:
Bele vehetjük. Csak meg kellene nézni a helyrajzi számot HÉSZ-ben.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Kisajátításra nincs lehetőség?
Gálné Papp Erika jegyző:
Azt meg kell vizsgálni, hogy ez esetben lehet-e szó kisajátításról.
Erre külön jogszabályi rendelkezések vannak, amire vonatkozó hatályos részletszabályoknak
is utána kell járni. A kisajátítási eljárást a Kormányhivatal végzi, itt kell kezdeményezni az
eljárás lefolytatását.
A kisajátítást az önkormányzat képviselő-testülete közérdekű célból kezdeményezheti,
például közfeladat ellátása érdekében.
Fischer József polgármester:
A HÉSZ-t megnézve úgy látom, hogy ez a terület már így volt benne. Ezt akkor nem kell
módosítani. Tehát a határozati javaslat változatlan.
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának elindításáról
szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának elindításáról
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (II.23.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának elindításáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának
elindításáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét, és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) számú
rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzatának
módosítását elindítja:
1. a 02413 hrsz-ú út-02415 hrsz-ú út-Zrínyi utca -Thököly út tömbre és
2. a Hantos telepi gazdasági terület felhasználású és mezőgazdasági üzemek ipari

gazdasági övezeti besorolású területet környezetére és
3. Nagylóki út- Kossuth utca—Táncsics utca- Rákóczi utca által határolt tömbre

vonatkozóan, annak érdekében, hogy a
új
családi
házak
épülhessenek,
elősegítve a településen élő népesség növekedését, a fiatalok itthon maradását; illetve
a jelen tervezés eredményeként megvalósításra kerülhessen új munkahelyet teremtő
építmény is.
A hatályos településrendezési eszközök módosításának célja:
1. A TSZT, a HÉSZ és SZT módosítása a 02413 hrsz-ú út-02415 hrsz-ú út-Zrínyi

utca -Thököly út tömbre és Nagylóki út- Kossuth utca—Táncsics utca- Rákóczi
utca által határolt tömbre vonatkozóan:
a) a gazdasági terület részének visszaminősítése lakóterületté és mezőgazdasági
területté
b) a lakóterület kialakításával új lakóingatlanok építésének elősegítése
c) a szabályozási terv módosítása a területfelhasználás változásához, illetve a
HÉSZ előírásainak meghatározása.
d) szükséges mértékben a HÉSZ és a SZT előírásainak összehangolása a falusias
és
kertvárosias
lakóövezetre
vonatkozóan.
2. a Hantos telepi gazdasági terület felhasználású és mezőgazdasági üzemek ipari

gazdasági övezeti besorolású terület környezetének módosítása
a) a gazdasági terület bővítése érdekében a gazdasági terület tulajdonában lévő,
jelenleg lakóterületi besorolású telkek vonatkozásában
b) a módosítással egyidejűleg biztosítani a környezet elérhetőségét,
területhasználatának fenntartását.
3. A tervezés célja érdekében a településfejlesztési koncepciót nem kell módosítani.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Köszönöm.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a településrendezési eszközök
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről módosításának elindításáról
szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségességéről szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségességéről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő testülete a polgármester előterjesztésben
megtárgyalta a „Döntés a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségességéről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Község Önkormányzat Képviselő testülete a településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításához – jelen határozat 1.
melléklete szerinti indokolás alapján -. nem tarja szükségesnek „Az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti Környezeti
vizsgálat elkészítését.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő testülete jelen határozat + Döntés indokolása”
című 1. mellékletét változtatás nélkül elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Fischer József polgármester
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Fischer József polgármester:
Köszönöm.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának érdekében
kötendő háromoldalú tervezői szerződés és a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosítása idejére főépítészi
feladatok ellátására kötendő háromoldalú megbízási szerződés elfogadásáról szóló határozati
javaslatot fogadja el.

Kérem, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának érdekében
kötendő háromoldalú tervezői szerződés és a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti
tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról
szóló többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosítása idejére
főépítészi feladatok ellátására kötendő háromoldalú megbízási szerződés elfogadásáról
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (II.23.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának érdekében kötendő
háromoldalú tervezői szerződés és a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti
tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének
megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete
módosítása idejére főépítészi feladatok ellátására kötendő háromoldalú megbízási
szerződés elfogadásáról
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a
Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló
többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának
érdekében kötendő háromoldalú tervezői szerződés és a Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott
Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási
tervének megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati
rendelete módosítása idejére főépítészi feladatok ellátására kötendő háromoldalú
megbízási szerződés elfogadásáról’ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
I.
1. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával
jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításának érdekében
a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési
Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször
módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező
szabályozási tervének módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével
a Berek Tájépítész Iroda Kft-t ( címe:1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. A lph.
fsz. 2. adószáma: 13317100-2-41 , bankszámlaszáma:10700206-2469640551100005, képviseli:Mike Zsófia Ágnes ügyvezető) bízza meg.
1. Hantos
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával
jóváhagyott Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata
(HÉSZ) és szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező szabályozási
tervének módosításához szükséges dokumentáció elkészítéséről szóló
a Berek Tájépítész Iroda Kft-vel ( címe:1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. A
lph. fsz. 2. adószáma: 13317100-2-41 , bankszámlaszáma:10700206-2469640551100005, képviseli: Mike Zsófia Ágnes ügyvezető) és az
AGROSZ KFT -vel. ( cím: 2434 Hantos telep 80. adószám: 11104627-2-07
bankszámlaszám: 11736006-20387497: képviseli: Kovács Endre
ügyvezető), mint költségviselővel kötendő háromoldalú tervezői szerződés
tervezetét- mely jelen megállapodás 1. melléklete megtárgyalta és azt
változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének
és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének
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megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati
rendelete és a mellékletét képező szabályozási tervének módosításához szükséges
dokumentáció elkészítéséről szóló
a Berek Tájépítész Iroda Kft-vel ( címe:1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. A
lph. fsz. 2. adószáma: 13317100-2-41 , bankszámlaszáma:10700206-2469640551100005, képviseli: Mike Zsófia Ágnes ügyvezető) és a
AGROSZ KFT -vel. ( cím: 2434 Hantos telep 80. adószám: 11104627-2-07
bankszámlaszám: 11736006-20387497: képviseli: Kovács Endre ügyvezető), mint
költségviselővel kötendő háromoldalú tervezői szerződést aláírja, az ügyben a
szükséges intézkedéseket megtegye.
II.
1. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. (3) bekezdése
alapján a településrendezési feladatát önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el, ezért a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott
Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és
szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező szabályozási
tervének módosítása idejére
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Pányi Zsuzsanna
megyei főépítészt és a
REND-ENG-TERV Építész Iroda Betéti Társaság
( címe: 2030 Érd, János u. 15. , Cg.száma: 13-06-026000 képviseli
Szabóné Pányi Zsuzsanna) a főépítészi feladatok ellátásával bízza meg.
2. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-a Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú határozatával jóváhagyott
Településszerkezeti tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és
szabályozási tervének megállapításáról
szóló többször módosított
11/2006.(III.29.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező szabályozási
tervének módosítása idejére a főépítési feladatok ellátásáról szóló
REND-ENG-TERV Építész Iroda Betéti Társasággal
( címe: 2030 Érd, János u. 15. , Cg.száma: 13-06-026000 képviseli
Szabóné Pányi Zsuzsanna) Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítésszel
( Munkahelye: az Elnöki és Területfejlesztési Iroda Pest Megyei
Önkormányzati Hivatal, Tel: 06-1-233-68-61, Fax: 06-1-233-68-90,
Mobil: 06-20-9369-607, e-mail: panyiz@pestmegye.hu )
és a
AGROSZ KFT -vel. ( cím: 2434 Hantos telep 80. adószám: 11104627-2-07
bankszámlaszám: 11736006-20387497: képviseli: Kovács Endre
ügyvezető), mint költségviselővel kötendő háromoldalú megbízási
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szerződés tervezetét- mely jelen határozat 2. melléklete- megtárgyalta és
azt változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja.
3.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2006.(III.28.) számú
határozatával jóváhagyott Településszerkezeti
tervének és a Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének
megállapításáról szóló többször módosított 11/2006.(III.29.) önkormányzati
rendelete és a mellékletét képező szabályozási tervének módosítása idejére
a főépítési feladatok ellátásáról szóló
REND-ENG-TERV Építész Iroda Betéti Társasággal ( címe: 2030 Érd, János
u. 15. , Cg.száma: 13-06-026000 képviseli Szabóné Pányi Zsuzsanna) továbbá
Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítésszel ( Munkahelye: az Elnöki és
Területfejlesztési Iroda Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Tel: 06-1-233-6861, Fax: 06-1-233-68-90, Mobil: 06-20-9369-607, email: panyiz@pestmegye.hu )
és a

AGROSZ KFT -vel. ( cím: 2434 Hantos telep 80. adószám: 11104627-2-07
bankszámlaszám: 11736006-20387497: képviseli: Kovács Endre ügyvezető), mint
költségviselővel kötendő háromoldalú megbízási szerződést aláírja, az ügyben a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a településfejlesztési koncepció és integrált
településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról szóló határozati
javaslatot fogadja el.

Kérem, hogy aki a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia
és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (II.23.) számú
határozata
a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia és
településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta „a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia és
településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
1. Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet28-29. § alapján
a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia és
településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló szabályzat tervezetet- mely jelen határozat 1.
melléklete- megtárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadja.
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a
jegyzőt és a mindenkori megbízott főépítészt, hogy a településfejlesztési koncepció
és integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök
egyeztetésének eljárásában az 1. pont szerinti szabályzat rendelkezéseinek
figyelembe vételével járjanak el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 21.) napirendi pont tárgyalására.
21. napirend
Döntés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése
céljára történő elszállítása tárgyú közszolgáltatási szerződéskötésről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
– az árajánlatokat és a szerződés tervezetet- áttanulmányozás végett megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Erről a napirendi pontról már szintén beszéltünk érintőlegesen decemberben. A lényeg, hogy
március 31-vel jár le a szerződésünk a mostani vállalkozóval. Beszéltünk már arról is, hogy
már benyújtott, és azóta pontosított is ajánlatán a másik vállalkozó, a LIQUID-PORTER nevű
cég.
Mindkét szolgáltatónál látható, hogy ki mekkora összegért kívánja az adott szolgáltatást
végezni. A kettő között sok különbség nincs.
Nem könnyű a döntés, de meg kell néznünk azt is, hogy mi szól az egyikük és mi a másikuk
mellett. Nagylók polgármesterével is sokat beszéltünk róla, hogy melyikük lenne a jobb
választás.
Nekem van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok a képviselő-testület véleményére is.
Killer Mihály mellett szól az elmúlt 9 év, amit végigdolgozott, de azt is el kell mondani, hogy
néha voltak vele problémák, amellyel kapcsolatban elkövettük azt a hibát, hogy a
problémákat, lakosság részéről érkező bejelentéseket, sérelmeket nem írtuk le.
A másik csapat másik technikai felszereltséggel rendelkezik. Nagylók polgármestere Kulcson
megkérdezte, hogy hogyan is végzik a szolgáltatást, ahonnan pozitív visszajelzést kapott.
Itt jön vissza az a kérdés, hogy akkor kinek is adjunk esélyt.
Nem titok az sem, hogy olcsóbbá szeretnénk tenni ezt a fajta szolgáltatást. Az önkormányzat
mindig is adott hozzájárulást, és szerintem ezután is fog. Remélhetőleg ezáltal többen fogják a
szolgáltatást igénybe venni. Állítólag törvény is támogatni fogja, hogy minden háznál évente
egyszer kötelezővé tegyék a szippantást. Ugyanis körülbelül 25-en vannak azok a településen
akik rendszeresen szippanttattak.
Vannak pozitív és negatív vélemények is a bejelentkező új szolgáltatóról is. Egy más ügyben
felhívtam egy Sárbogárdi telepet, ahol nem voltak róluk túl jó véleménnyel. A kulcsiak meg
azt mondták, hogy minden rendben van.
Más géppark, és máshogyan is működnek.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az ügyben mondják el véleméyüket, tegyék fel
kérdéseiket!
Kertész Mihály települési képviselő:
Az is meggondolandó, hogy nagyok a gépek.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Sokan azért sem szippanttatnak , mert azt mondják, hogy a mostani szolgáltató úgy sem tud
bemenni az udvarukba, de csöve meg nincs.
Fischer József polgármester:
Mondtam, hogy nem könnyű a döntés. Mondhatnám azonnal, hogy én az új szolgáltatót
javaslom, mert új és új technikát is hoz, hiszen sajnos a mostani szolgáltatóval nekem is volt
nemrég rossz tapasztalatom.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Az a helyzet, hogy az egyik oldalt ismerjük, a másikat pedig még nem.
Fischer József polgármester:
Igen, így van.
A döntés tehát nem könnyű.
Én az új szolgáltató támogatom.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Killer Mihálynak egyébként ez a megélhetése?
Fischer József polgármester:
Nem tudom.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Van neki más is.
Fischer József polgármester:
Igen.
A szennyvíz iszap elszállításának díjával kapcsolatban, az új szolgáltató egy megfelelő telepre
való elszállítását és elhelyezéslét is vállalta, ugyanazon összegért, mint a normál szennyvíz
szállítását, azzal, hogy az ártalmatlanítás díját az önkormányzatnak kell fizetnie.
Melynek nagyságáról jelenleg nincs tudomásunk.
Jelenlegi szerződésünk szerint is 3000 Ft+ÁFÁért viszi el a szennyvíziszapot, és 3000
Ft+ÁFÁért vállalja a jövőben is. A szennyvizet 500 Ft+ÁFÁért vállalta el. Köbméter árról
beszélünk az iszap és a szennyvíz elszállítása kapcsán is. A szerződés szerint neki ezt egy
megfelelő helyre kell vinnie, de nincs szó ártalmatlanítási díjról, mivel ebbe a díjba bele van
építve.
Az új jelentkező pedig az írta, hogy bruttó 600 Ft-ért vállalja az iszap elszállítását is, azzal,
hogy az önkormányzatok fizetik az ártalmatlanítási díj.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Nem Szabadegyházán kell az iszapot leadni?
Fischer József polgármester:
Nem, hanem Székesfehérváron.
A díj összegéről remélhetőleg a holnapi napon fognak tudni tájékoztatást adni, de egyébként
2000 Ft környékén van köbmétere, amely éves szinten 30 m3.
Amit az önkormányzatnak ezeken a díjakon felül kell kifizetnie.
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Akkor a Killer Mihálynak többet kifizettünk, ha ő 3000 Ft+ ÁFÁért vitte el. Akkor a másik
kicsivel, de olcsóbb.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Kérdés, hogy az új szolgáltatónak van-e 5m3 tartálya, mert mi van ha nem akar mindenki 10
m3-at szippantatni? Mivel azt írta, hogy 10-15-20 m3 kocsija van.
Fischer József polgármester:
Ő órával méri, hogy mennyit szippant.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Azt nem lehet azért olyan pontosan mérni.
Fischer József polgármester:
Azért is mondom, hogy nem könnyű a döntés. Van egy megszokott, régi szolgáltató, akinek
ismerjük a rigolyáit, hibáit.
Az én javaslatom LIQUID-PORTER mellett szól.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Hogyan lehet vele szerződést bontani, ha nem jön be.
Fischer József polgármester:
Egy évre kötjük a szerződést.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A Killer Mihállyal már le is járt a szerződés?
Gálné Papp Erika jegyző:
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés 2016. március 31-el jár le.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Akkor nem is lesz meghosszabbítva?
Fischer József polgármester:
Nem. Nekem az utóbbi időben volt a negatív tapasztalat. Akkora bukási lehetőséget nem
látok.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
Mindennek megvan az előnye és hátránya is.
Én tudom azt, hogy ha ilyen nagy kocsikkal kijön, és sem fogom beengedni az udvarba, mert
ne nyomja szét a térkövet. Bízzunk benne, hogy a csőjük elér odáig.
Itt van az, hogy az egyikről tudjuk, hogy 40 m-es csöve, mert leírta, a másiknak viszont nincs,
de beáll az udvarba. Őt nem köteleztethetjük, hogy legyen csöve?
Fischer József polgármester:
Nem tudja felszívni.
Kulcson pontosan azt mondták, hogy azért van ez a csöves megoldás, hogy ne nyomják szét
az udvart.
Ezzel kapcsolatban holnapi napon fog Nagylók dönteni.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Elég nagy cégről beszélünk.
Kertész Mihály települési képviselő:
Olyan nagy bajok nincsenek Killer Mihállyal sem. Vannak persze, de ezt lehetne orvosolni is,
csak beszélni kell vele.
Fischer József polgármester:
Ezt is lehet.
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő:
Azonban nem felel meg a követelményeknek, mert nincs olyan gépparkja, amellyel feltudná
szippantani. Én is tudnám mondani, hogy befizetem a kettő fordulót, de a második már csak
felesbe viszi el, mert azt mondja, hogy tovább nem tudja. Az IFA nem tudja felszippantani.
Kertész Mihály települési képviselő:
Szerintem feltudná.

Fischer József polgármester:
Volt egy eset, egy olyan háznál, ahol már régen volt szippantás. Felszippantotta a tetejét, erre
az ott lakó megkérte, hogy nyomja vissza, hogy azzal felkavarja, és utána szippantsa ki
megint. Erre mondta neki, hogy ne szórakozzunk, mert az neki plusz költség, és egyébként is
az két szippantásnak számít.
Koncz Ferenc települési képviselő:
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Ez ugyanúgy fenn állhat a másiknál is.
Fischer József polgármester:
Én úgy gondolom, hogy neki azért erősebb a gépparkja. Nem tudom, nem értek annyira
hozzá.
Kertész Mihály települési képviselő:
Van egy határ, amit már a nagyobb sem tud felszippantani. Azt csak úgy lehet, hogy felkeveri.
De szerintem erről ne is vitatkozzunk tovább.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az is felmerülhet, ahogyan már mi is jártunk, hogy a régebbi tároló fala bedőlt azzal, hogy
visszanyomatta. Kimosta az oldalát és már omlott is befele.
Kertész Mihály települési képviselő:
Ennek a megoldása a rendszeresség.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Erre akartam kilyukadni, a rendszerességre.
Fischer József polgármester:
Rendben én az új szolgáltatóra való váltás javaslom.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása tárgyú közszolgáltatási
szerződéskötésről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Döntés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és
elhelyezése céljára történő elszállítása tárgyú közszolgáltatási szerződéskötésről szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül
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az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése
céljára történő elszállítása tárgyú közszolgáltatási szerződéskötésről
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Döntés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, elszállítása" tárgyú
közszolgáltatási szerződéskötéséről " tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:
1. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése,
elszállítása" tárgyú közszolgáltatás végzésére
beérkezett árajánlatokból LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest,
Bethlen Gábor utca 3. II./24., adószám: 24141613-2-42), képviseli Bársony Zsolt ügyvezető )
.árajánlatát- mely jelen határozat 1. melléklete- fogadja el és
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése , elszállítása
céljából
2016.

április

1-től

–

határozott

időre

2017.

március

31-ig

közszolgáltatási szerződést köt
LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft-vel (1077 Budapest, Bethlen Gábor
utca 3. II./24., adószám: 24141613-2-42), képviseli Bársony Zsolt ügyvezető.)
2. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, elszállítása céljából LIQUID-PORTER Kommunális
Szolgáltató Kft. –vel (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. II./24., adószám: 24141613-242),
képviseli
Bársony
Zsolt
ügyvezető)
kötendő
.
„ a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése,
elszállítása " tárgyú Közszolgáltatási szerződéstervezetét – továbbiakban:
közszolgáltatási szerződés-– mely jelen határozat 2. melléklete megtárgyalta és azt
változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja.
3. Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, elszállítása
céljából LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft.-vel (1077 Budapest, Bethlen
Gábor utca 3. II./24., adószám: 24141613-2-42), képviseli Bársony Zsolt ügyvezető kötendő
.„ a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, elszállítása
" tárgyú Közszolgáltatási szerződést aláírja, az ügyben a szükséges döntéseket megtegye..
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Fischer József polgármester
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 22.) napirendi pont tárgyalására.
22. napirend
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy mondja el, miről van itt szó.
Gálné Papp Erika jegyző:
Rendben van.
A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
V.3. pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város
Önkormányzata alkotja meg, azzal, hogy a rendelet elfogadása előtt Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
előzetesen véleményt nyilvánít.
Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Sárbogárd – Hantos Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 2016. január 01. napjától több ponton módosította a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.
A Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában a házi segítségnyújtás elnevezésű
ellátási forma újragondolása és tartalmi szempontból való újraszabályozása jelent feladatot. A
Házi segítségnyújtás keretében az új 2016. január 01. napjától hatályos szabályozás szerint:
Az Szt. 63. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani.
(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
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felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet
mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv
felülvizsgálhatja és módosíthatja.
(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4
órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről,
ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában
történő házi segítségnyújtásra jogosult.
(7) Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.”
A jogszabályváltozásból következik, hogy a Társulás által ellátott Házi segítségnyújtás
ellátást ketté kell választani és annak díját is külön - külön kell meghatározni.
Sárbogárd területén az óradíj - melynek felülvizsgálatára 2016. áprilisában kerül sor – az
alábbi:
Házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási térítési díj jelenleg:
nyugdíjminimum 150 % alatti
120 Ft/óra
nyugdíjminimum 150 % feletti
610 Ft/óra
intézményi térítési díj 610 Ft/óra
A mentális segítségnyújtás a jövőben a családsegítés körében végzendő ellátási feladat, mely
térítésmentes.
Nagylók területén az óradíj - melynek felülvizsgálatára 2016. áprilisában kerül sor – az
alábbi:
intézményi térítési díj 150 Ft/óra
- mentális segítségnyújtásért térítési díjat nem kellett fizetni 2015. évben
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály illetékeseivel és dr. Horváthné Lang
Erika intézményvezetővel folytatott egyeztetés alapján , Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa egyetértésével Sárbogárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az új Házi segítségnyújtás funkcióit figyelembe véve
a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díja külön – külön kívánja a megállapításra
az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletében a feladat költségigényének is megfelelő
1/3 - 2/3 arányában, valamint Sárbogárd esetében a sávos jövedelemszámítás adta
kedvezményes lehetőség is meg kívánja szüntetésre, mivel az összes igénybevevő esetében
mindössze két személyt érint a kedvezmény lehetősége akiknek 42. 750.- Ft alatt van a
jövedelme. Esetükben a magasabb igénybevett óraszám miatt pedig az Szt. § 116. § (3)
bekezdése szerint kell a kedvezményes térítési díjat megállapítani.
„116. § (3) A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg
az (1) bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
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c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,
…. esetében.”
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének „Az egyes szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet 21. §-a a Házi segítségnyújtás ellátás keretében
biztosított ellátásokat írja le, míg a rendelet 10. melléklete az ellátási formákhoz rendelt
fizetendő térítési díjak mértékeket tartalmazza.
A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 2016.
február 03-i ülésén tárgyalta a témában készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
„ A Társulási Tanács megállapítja, hogy
1. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Sárbogárd:
Szociális segítés díja:
200 Ft/óra
Személyi gondozás díja
410 Ft/óra
Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj
610 Ft/óra
2. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Nagylók:
Szociális segítés díja:
Személyi gondozás díja
Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj

50 Ft/óra
100 Ft/óra
150 Ft/óra

Utasította a Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről a társult önkormányzatok
polgármestereit és a Sárbogárdi Egyesített Szociális intézmény vezetőjét a határozat
megküldésével értesítse.”
Fentiek alapján szükségessé válik a fenntartó döntését követően a rendelet módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet-, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a
fenntartó Társulás döntése alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
„Az egyes szociális ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről című ügyben a szükséges
döntést hozza meg!
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen jegyzőasszony.
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 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének „Az egyes szociális ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről szóló
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határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az egyes
szociális ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (II.23.) számú
határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az egyes szociális
ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének „ Az
egyes szociális ellátásokról” szóló
4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezet előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás V.3. pontjában biztosított
véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő- testülete az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet – mely jelen
határozat 1. melléklete- változatlan formában elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város
Önkormányzatát értesítse, a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2016. február 29.
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 23.) napirendi pont tárgyalására.
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23. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
A Bejelentéseken belül lenne egy megtárgyalnivaló.
A képviselő-testület tagjai
a határozati javaslatot és
áttanulmányozás végett megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

annak

mellékleteit

Fischer József polgármester:
Van nekünk egy arzén-mentesítési programunk, amelynél az állam átveszi egy az egyben
mindennek az irányítását.
Tavaly már beszéltem róla, hogy az összegünket levették 84.000.000 Ft-ról 37.000.000 ft-ra.
Azonban nem erről van most szó, hanem van egy szervezet, amely azt kéri, hogy a látott
konzorciumi szerződést minden olyan önkormányzat, amely ebben a projektben érintett, írja
alá. Én a mai napon megkérdeztem, és több önkormányzat is aláírta, illetve alá fogja írni,
például Kálóz, vagy Sárbogárd.
Ez az NFP nevű szervezet fogja az egészet koordinálni. Ők mindent egy kézben megfognak
csinálni. Benne van a pakliban, hogy ez nekünk egy fillérbe nem fog kerülni, mert mindent
megoldanak. Mi az önkormányzatnál ebből pénzt nem fogunk látni, ide nem utalnak semmit,
hanem ők ezt a közbeszerzéstől kezdve mindent megcsinálnak.
Kertész Mihály települési képviselő:
Mikor?
Fischer József polgármester:
Ez az amit egyelőre még nem tudunk, de 2017. év végéig meg kell csinálniuk.
Nekem annyi szerepet osztottak, hogy írjam alá velük a szerződést, és a konzorcium átveszi
az irányítást, így minden döntést ők fognak hozni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a konzorciumi szerződés
jóváhagyásával az ivóvíz arzénmentesítése projekttel kapcsolatos valamennyi- így a
pénzügyi- döntések meghozatala jogát is a konzorcium vezetőjére illetve a későbbiek
folyamán a polgármester úrra ruházza át a Képviselő-testület.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Így legalább gyorsabban tudnak dönteni.
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Fischer József polgármester:
Pontosan. Ők is azt mondták, hogy minderre azért van szükség, habár én minden egyes
lépésről szeretnék beszámolni, de így legalább nem kell mindenről határozatot hozni, nem
kell összegyűlni.
Röviden-tömören erről a dologról többet nem igazán tudok elmondani, de ezeknek az
önkormányzatoknak nincs más út. Tehát ezt vagy ők csinálják meg, vagy senki.
Azt gondolom, ha ezt nem tesszük meg,akkor az önkormányzatot ki is zárhatják az uniós
pályázatokból.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés Hantos ivóvizének arzénmentesítése
céljából támogatási kérelem benyújtására kötendő konzorciumi együttműködési
megállapodásról, a Hantos ivóvizének arzénmentesítése projekttel kapcsolatos döntések
átruházásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kérem, hogy aki a Döntés Hantos ivóvizének arzénmentesítése céljából támogatási
kérelem benyújtására kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról, a Hantos
ivóvizének arzénmentesítése projekttel kapcsolatos döntések átruházásáról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban öt települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (II.23.) számú
határozata
Döntés Hantos ivóvizének arzénmentesítése céljából támogatási kérelem benyújtására
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról, a Hantos ivóvizének
arzénmentesítése projekttel kapcsolatos döntések átruházásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Döntés Hantos ivóvizének arzénmentesítése céljából támogatási
kérelem benyújtására kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról, a Hantos
ivóvizének arzénmentesítése projekttel kapcsolatos döntések átruházásáról” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hantos
ivóvizének arzénmentesítése megvalósítása érdekében jelen határozat 1.
melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fischer József
polgármestert jelen határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás

aláírására,

polgármestert

arra,

hogy

egyben
a

a

képviselőtestület

projekttel

kapcsolatos

felhatalmazza
bármely

dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.

Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Fischer József polgármester:
Köszönöm szépen.
Fischer József polgármester:
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?

A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 21.25 órakor bezárom.

/: Bódi Zoltán:/
jkv. hitelesítő

a

releváns

