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• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (V.31.) határozata Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 17.00 órakor kezdődő nyilvános 
üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  64/2016. (V.31.) határozata Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 17.00 órakor kezdődő nyilvános 
ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  65/2016. (V.31. ) határozata a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság  2015. évi beszámolója Hantos Község  bűnügyi- és  közbiztonsági helyzetéről  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  66/2016. (V.31. ) határozata a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex átfogó beszámolóról.  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  67/2016. (V.31. ) határozata Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosítása  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  68/2016. (V.31. ) határozata Nagylóki  
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  69/2016. (V.31. ) határozata A Nagylóki  
Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének  teljesítéséről 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  70/2016. (V.31. ) határozata Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  71/2016. (V.31. ) határozata Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámoló 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  72/2016. (V.31. ) határozata Hantos 
Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  73/2016. (V.31. ) határozata Döntés 
Maroskece településsel testvér-települési együttműködési 
megállapodás kötéséről 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  74/2016. (V.31. ) 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  75/2016. (V.31. ) határozata Döntés 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” jogcímű pályázati felhívásra, 
a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca felújítása céljából pályázat benyújtásáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (V.31. ) határozata Döntés az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelemről 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (V.31. ) határozata Helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016. (V.31. ) határozata Döntés a 
települési karbantartó-gondnok álláshelyre kiírandó pályázati felhívásról 

 
Rendeletek: 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VI-01.) önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25). önkormányzati rendelet 
módosításáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete 
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
 
 
Készült: 2016. június 14. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 
(kedden) 17.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
 
Jelen vannak:   

 Fischer József polgármester 
   Bódi Zoltán 

 Fischerné Koncz Katalin 
   Koncz Ferenc települési képviselők 
17 45  perctől   Kertész Mihály települési képviselő 
 
 
Továbbá:   

Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi 
Járási Hivatal Hivatalvezető- helyettes 
Bognár Endre rendőr-őrnagy, Sárbogárdi Rendőrkapitányság rendészeti 
osztályvezetője 
Németh Zsolt rendőr-főhadnagy, Sárkeresztúri Rendőrőrs megbízott 
parancsoka  
Ponnert Péter rendőr-főtörzsőrmester 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde megbízott intézményvezető 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző 
Gálné Papp Erika jegyző 
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. 
 
Külön köszöntöm a Sárbogárdi Járási Hivatal vezető-helyettesét Nyikosné Katzenberger 
Erikát, köszönjük, hogy el tudott jönni az ülésünkre. 
Tisztelettel köszöntöm továbbá a Sárbogárdi Rendőrkapitányság részéről megjelent Urakat, 
Bognár Endre őrnagy urat, Németh Zsolt őrsparancsnok urat, és  Ponnert Péter körzeti 
megbízottat, akit már régi ismerősként köszöntünk. 
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő 
jelen van. Kertész Mihály települési képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
 
Az ülést  megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani  Bódi Zoltán települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy települési 
képviselő szavazásával  négy igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
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döntést hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (V.31.) határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 17.00 órakor 
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének 

megválasztásáról  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2016. 
május 31-én tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv 
hitelesítőjéül Bódi Zoltán települési képviselőt válassza meg.  
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az ülés napirendjét  a meghívó szerint javasolja 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 négy képviselő 
szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi döntést hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  64/2016. (V.31.)  határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 17.00 órakor 
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2016. 
május 31-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az 
alábbiak szerint tárgyalja: 
 
1./ Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolója a település 2015. évi közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Fischer József polgármester: 
 
2./ Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző  
 
3./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésnek 
módosítása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Fischer József polgármester 
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5./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
6./ Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
7./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámoló 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
8./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
9./ Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek teljesítéséről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
10./ Hantos Községi Önkormányzat 2015 .évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló 
tájékoztató 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
11./Maroskece községgel kötendő testvér települési megállapodás elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
12./ Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az egyes szociális ellátásokról” 
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
előzetes véleményezéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
13./ Döntés „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímű pályázati 
felhívásra, a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca felújítása céljából pályázat benyújtásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
14./ Döntés építési telek értékesítéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
15./ Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat 
kiírása 2016. évre 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
16./ Bejelentések 
 

 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására. 
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1. napirend 
 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolója a település 2015. évi közbiztonság 
helyzetéről 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai  a határozati javaslatot és annak mellékleteit áttanulmányozás 
végett írásban  megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Még egyszer köszöntöm az urakat, köszönjük, hogy eljöttek. 
A napirendi pontban a Rendőrség 2015. évi beszámolójáról van szó, amelyet megkaptunk. Én 
a magam részéről áttanulmányoztam, és ezúton szeretném megköszönni a munkát, hiszen 
tudjuk, hogy nincs egyszerű dolguk, a fiúkat viszik máshova is. 
Úgy gondolom, hogy Hantos nevében elmondhatom,  jelentős javulás látható. Hiszen a 2014. 
évben történt két betörés, már csak egyre redukálódott, de valakinek az is sok. 
Természtesen eddig sem voltunk egy „fertőzött” terület, de nagyon jó, hogy  a rendőri 
jelenléttel találkozhatunk, és mindig különböző időpontokban. 
 
Átadom a szót Bognár Endre őrnagy úrnak. 
 
 
Bognár Endre rendőr-őrnagy, Sárbogárdi Rendőrkapitányság rendészeti 
osztályvezetője : 
 
Köszönöm. 
Amennyiben megengedik ülve maradok. 
Először is szeretném a kapitány úr elnézését tolmácsolni, mivel a mai napon, Mezőszilason 
van egy ilyen önkormányzati beszámolóval kapcsolatban. Mivel a megkeresést ők küldték 
meg előbb, így oda ment, én pedig most őt helyettesítem. 
A beszámolót Német Zsolt rendőr-főhadnagy úr készítette, aki a Sárkeresztúri Rendőrőrs 
megbízott parancsnoka. Azért megbízott, mert a vezető beosztásban mindenki úgy kezdi, 
hogy egy évet megbízással lát el, és majd az első év végén a kapitányság vezetése dönt a 
továbbikaról. Minden bizonnyal jövőre is itt lesz, mert jól végzi a munkáját. 
A beszámolót én is és a kapitány úr is aláírta. A beszámoló valós számokat tartalmaz, 
reméljük a helyiek is úgy érzik, hogy Hantos egy nyugodt település. Eddig is az volt, és 
teszünk érte, mi is és a helyiek is, hogy ezután is így maradjon. 
Ahogyan mondta a polgármester úr is, van akinek az egy betörés is sok. Akihez betörtek 
annak 100%, hogy sok, és 100%, hogy rosszul is esik, így őt a többi adat nem nagyon fogja 
érdekelni. Igyekszünk, és azon vagyunk, hogy egy betörés se legyen, mert ahogy már 
mondtam, annak az egy embernek az is sok.  
 
Németh Zsolttól annyit kérek, hogyha esetleg valakivel még nem cserélt telefonszámot a 
képviselők közül, akkor azt tegye meg. Amennyiben bármilyen probléma van, amely 
azonnali, vagy hosszabban elhúzódó megoldást igényel, bátran keressék fel őt, és biztosan 
meg fogják találni a megoldást.  
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Illetve, ha valakinek bármilyen kérdése van, akár a beszámolóval, akár a tavalyi, vagy akár 
már az idei évi munkákkal kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzenek, és ha tudunk, 
válaszolunk. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen a kiegészítést. 
A magam részéről annyit tennék ehhez hozzá, hogy a 2016-os év folytatása a 2015-ösnek, 
mivel nincsenek problémáink. Voltak a lakosság köréből is észrevételek, amelyeket jeleztek 
felénk, mi pedig továbbítottuk. Ennek köszönhetően már volt, hogy már sikerült elzavarni 
kétes emberkéket. Én Ponnert Péterrel voltam eddig telefonos kapcsolatban.  
Én is kicsit rutintalan voltam még ezzel kapcsolatban. Lehet el kellene beszélgetni azokkal az 
emberekkel, és közben telefonálni az illetékeseknek, nem pedig elriasztani őket, és utána 
telefonálni, hogy kik voltak nálunk és merre mentek. Legközelebb tudni fogjuk. 
A lakosság részéről jött jelzések alapján, pedig jó, hogy van rendőri jelentlét. Akinek van 
félnivalója az, féljen is. 
A rendezvényekre kérném azt a fajta segítséget, amelyet a tavalyi évben is megkaptunk, és 
velünk voltak a Szüreti felvonuláson az akkor már felállt Hantosért Polgárőr Egyesülettel.  
Lesz idén is Jurta napok, Ozora utáni héten, de mi nem vagyunk egy akkora fesztivál. 
 
Bognár Endre fő-hadnagy Sárbogárdi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője: 
 
Hányadikán lesz? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Augusztus 12-13-14. 
Előttünk Nagylókon lesz. Ez már régi hagyomány, hogy előbb Nagylók rendezi meg a Lóki 
Napokat, és aztán mi a Jurta Napokat. 
Köszönöm még egyszer a munkát. Kívánom, hogy továbbra se legyünk macerás település. 
Azt a fajta segítséget pedig, amelyet egy ilyen kis önkormányzat megadhat, azt igyekszünk 
megadni, hiszen ez a mi érdekünk is.  
Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amelyről már beszéltem Ponnert Péterrel és Németh 
Zsolttal is. Ez pedig az a felvilágosítás tartása egy produkció keretében a fiatalok, vagy akár a 
szülők részére, például a Falunapon. Beszéltünk már róla, hogy ehhez egy kérelmet kell 
benyújtani, majd ehhez is szeretném a segítséget kérni. Ez is a kapcsolatteremtés egyik 
formája lenne, hogy a lakosság kötetlen formában találkozhasson rendőrökkel. 
Még azzal szeretném kiegészíteni a mondandómat, hogy azt, hogy Ponnert Péter már nem 
lakik nálunk, az egy szomorú hír, mert ha itt lakna, akkor jobb lenne a komfortérzet, de az élet 
így hozta. A hiányt, ne vegye sértésnek, nem éreztük annyira, mert amikor szükséges volt, 
akkor itt volt, tartjuk a kapcsolatot egymással, ha valamiben kértem a segítséget, mindig 
rendelkezésre állt. 
Köszönöm mindenkinek még egyszer a munkát. 
Átadom a szót a képviselő-testületnek, amennyiben van kérdésük, tegyék fel. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Köszönjük a munkát. 
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Igen kimerítő a beszámoló, tele van számokkal, mindent részletesen elmond. Én is csak 
javasolni tudom a beszámoló elfogadását. 
 
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 Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolója a 
település 2015. évi közbiztonság helyzetéről  szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki a Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolója a település 2015. évi 
közbiztonság helyzetéről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  65/2016. (V.31. ) határozata 
 

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság  2015. évi beszámolója Hantos Község  bűnügyi- és  
közbiztonsági helyzetéről  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság   Hantos Község 2015. évi  bűnügyi- és  közbiztonsági helyzetéről 
szóló  beszámolóját és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994.évi 
XXXIV. törvény 8.§.(4) bekezdése alapján Hantos Község 2015. évi  bűnügyi- és  
közbiztonsági helyzetéről szóló  beszámolóját - mely jelen határozat 1. mellékletét 
képezi-   változatlan formában és tartalommal elfogadja. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
döntéséről  értesítse a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjét és a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: 2016. június  15. 
 
Bognár Endre, Németh Zsolt és Ponnert Péter 17.15 perckor elhagyta a Képviselő-testületi 
ülést. 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott 
intézményvezetője 17.15 perckor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre. 
 

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

 
2. napirend 

 
Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 

 
 
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban  megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot mindenki megkapta, de én át is adom a szót jegyzőasszonynak, hogy egészítse ki 
a kiküldött anyagban foglaltakat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
 (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, amelyet a 
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  
Az értékeléshez mellékelni kell a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját a település 
gyermekvédelmi helyzetéről és a szolgálat tevékenységéről. A gyermekjóléti szolgálat 
részéről Tóthné Engelhardt Tünde elkészítette a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet szintén kiküldtünk a képviselő-testület tagjai 
részére. 
Az értékelést meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 
Osztálynak.  A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé.  
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 10. 
számú melléklete szerint  a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi 
követelményei az alábbiak: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2.Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás 
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nagysága, 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 
3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós 
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival 
való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 
4-5. 
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drog prevenció stb.). 
 
A beszámolót a gyermekvédelmi rendszer felépítését követve, illetve a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 
10. számú mellékletében előírtak szerint készítettük el. 
 
Azt gondolom, hogy a komplex, átfogó gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló áttekinthető, 
részletes és érthető, így azt szóban nem kívánom ismertetni. 
 
Amennyiben kérdés merül fel a beszámolóval kapcsolatban, arra szívesen válaszolok. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyzőasszony. 
Egy-két gondolat erejéig annyit tennék hozzá, hogy a jelenleg itt dolgozó kolleganő, Pintér 
Klaudia, aki ezt a feladatot ellátja, ahogyan megismertem, egy agilis, talpraesett, szerintem 
keményen küzdő dolgozó.  Teszi a dolgát, és minden követ megmozgat a segítségnyújtás 
terén is. Olyan szinten, hogy sikerült Sárbogárdról, a Tesco-ból lejárat előtti kenyeret 
szerezni, amelyet miután  egy másik hantosi hölgy elhozza Hantosra, szétoszt a rászorulók 
között. Rengeteg ruhaosztás volt, konzervosztás. Sok mindent köszönhetően az elődjének, 
Tóthné Engelhardt Tündének, viszi tovább azt a vonalat. Sajnos nem egy könnyű feladat, mert 
vannak családok, amelyeknél a segítségnyújtása majdnem csak a lehetetlen kategóriába 
tartozik, hiába próbálkozik az ember bármivel. Ettől függetlenül teszi mindenki a dolgát. 
A beszámolót köszönöm szépen. Javaslom elfogadni. 
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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 Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki a Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  66/2016. (V.31. ) határozata 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex átfogó beszámolóról.  
 
Hantos Község Képviselő-testülete a: 

 
 2015. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
komplex, átfogó beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.   

 
                             Felelős: Gálné Papp Erika jegyző  
                             Határidő: jóváhagyást követő 5 nap  

 
 

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

3. napirend 
 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésnek 
módosítása 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot erről is mindenki megkapta. Láthatja a testület, hogy honnan indult, és hova jutott 
az óvoda. Túl sok mondanivalót ezzel kapcsolatban nem szeretnék elmondani. 
Kérdezem jegyzőasszonyt, van-e valami hozzáfűzni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény- Áht.- 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési 
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követ negyvenötödik napig nyújtja be a képvisel- testületnek. Az Áht. 34. § (4) bekezdése 
szerint képvisel- testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  
 
Ugyanezen szabályokat kell alkalmazni az intézmények elemi költségvetéseire is. 
Mindez a képviselő-testület számára már megszokott, hiszen az elmúlt időszakban többször, 
legutóbb 2015. szeptember 14-én tartott ülésén módosította az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati  rendeletét. 
Azt gondolom, hogy ez az anyag is átlátható és érthető. Amennyiben a Hantosi Gesztenyés 
Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításával 
kapcsolatban kérdés merül fel, arra vagy a megbízott intézményvezető vagy a pénzügyes 
kolléganő szívesen válaszol. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést. 
Kérdezem a megbízott intézményvezető asszonyt, hogy van-e hozzászólása, kiegészíteni 
valója ezzel kapcsolatban? 
 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
megbízott intézményvezető: 
 
Köszönöm szépen nincs. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
A kiküldött anyaggal, valamint jegyzőasszony kiegészítésével teljes képet kaptunk. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésnek módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja 
el.  
 
Kérem, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi 
költségvetésnek módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  67/2016. (V.31. ) határozata 
 

 
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének 

módosítása  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  2015. évi költségvetését 27 512 e Ft bevételi 
és 27 512 e Ft kiadási előirányzattal,  

 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot 18 463 e Ft-tal  
• szociális hozzájárulási adót 4 888 e Ft-tal  
• a dologi előirányzatot  4161 e Ft-tal  

  
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás 25 960 e Ft-tal,  
• az előző évi pénzmaradvány igénybevételét:  1 466  e Ft-tal 
• működési célra átvett pénzeszköz áht-on belülről: 86 e  Ft-tal  

 jóváhagyja. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  utasítja a polgármestert, hogy a 
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése  Hantos 
Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal                                               
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Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására. 
 

4. napirend 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosítása 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot ebben az esetben is mindenki megkapta. A számokból látható, hogy mire miért 
költöttünk, és hogy mihez mennyivel kell hozzájárulni. 
Megkérdezem jegyzőasszonyt, hogy van-e valami hozzáfűzni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását a 
bérkompenzáció  címén kapott támogatás indokolja, ami 1.019.000.- Ft. 
Ebből 889.000.- Ft –al a személyi juttatások előirányzatot, 120.000.- Ft-al a járulékok 
előirányzatot kell növelni. 
A módosítás az önkormányzatok részéről többlet hozzájárulást nem igényel. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetéséről szóló javaslatot a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó 
másik önkormányzat, Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 30-
án tartott ülésén tárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadta. 
 
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 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetése módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  68/2016. (V.31. ) határozata 
 

Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása  
 

Hantos   Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki  
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

2.) Hantos  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetését 37.126 e Ft bevételi és 37.126 e 
Ft kiadási előirányzattal,  

 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot     23.787e Ft-tal,  
• szociális hozzájárulási adót              6.400 e Ft-tal,  
• a dologi előirányzatot                       6.939 e Ft-tal  

 
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás      31.556 eFt-tal,  
• bérkompenzáció kapott költségvetési támogatás  1.019 e Ft   
• az  önkormányzati hozzájárulás     összegét          4.551 e Ft-tal 

 
 jóváhagyja. 
       
  Az önkormányzati hozzájárulás Nagylók önkormányzat részéről: 3.083 e Ft 
                                                         Hantos Önkormányzat részéről:  1.468 e Ft    
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  utasítja a polgármestert, hogy a  
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és 
mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Úgy gondolom, hogy a számok magukért beszélnek. 
Láthatjuk, hogy az év elején tervezett 151.564.000,-Ft-ból hogyan lett 160.143.000,-Ft. A 
számokból kiderül, hogy ez miért lett így. 
Én itt is felkérem a jegyzőasszonyt egészítse ki az elmondottakat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Böécsőde 2015. évi költségvetése 
módosításáról szóló napirendi pontnál már tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény- Áht.- 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző 
által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről 
szóló törvény hatálybalépését követ negyvenötödik napig nyújtja be a képvisel- testületnek. 
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képvisel- testület - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét.  
A Képviselő-testület- ahogy azt már szintén említettem- legutóbb, 2015. szeptember 14-én 
tartott ülésén módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
 
A Képviselő-testület tagjai részére a rendelet tervezetből a hatásvizsgálati lappal és 
indokolással , az egységes szerkezetű rendelet tervezettel együtt megküldött  előterjesztés 
részletesen tartalmazza, hogy milyen módosításokat tartalmaz az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó önkormányzati 
rendelet tervezet. 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetbe természetesen az Önkormányzat által 
fenntartott Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi  
módosított költségvetése is beépítésre került.  
 
Amennyiben a kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés merül fel, arra a polgármester úr, én 
vagy a pénzügyes kollega válaszol. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony. 
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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  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(II.25). önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezetet fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25). 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 

 
Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete 

 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25). önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25). önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté 

emeli. 
 
 

(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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

6. napirend 
 

Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester: 
 
Itt is látható, hogy milyen összegek voltak tervezve, és milyen maradvány összeg, tartalék 
van. 
A tartalék nem a valóságos összeget takarja, mert ebből már az idei évben a Védőnői 
Szolgálat felújítására fordítottunk pénzt, például a belső bútorzatára. Tehát a beruházásokat, 
eszközvásárlásokat tudtunk ebből megvalósítani, ami annak köszönhető, hogy jól gazdálkodik 
a Védőnői Szolgálat, és természetesen vannak még tervek. Addig nyújtózkodunk ameddig a 
takaró ér, illetve amíg el nem fogynak a pénzforrások. 
Kérdezem jegyzőasszonyt, van-e valami kiegészíteni valója ezzel kapcsolatban? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. Először is szeretnék egy pontosítást, javítást tenni. 
A Képviselő-testület tagjai számára kiküldött, a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslat és melléklete valóságnak megfelelő 
számokat, adatokat tartalmazza. Így az ebben szereplő pénzmaradvány összege is a 
valóságnak megfelelő összeg. 
 
Amint azt a Képviselő-testület tagjai is tudják, a Védőnői Szolgálatot  Nagylók Községi 
Önkormányzat tartja fenn, Nagylók Községi Önkormányzat feladat-ellátási szerződés alapján 
Hantos község közigazgatási területére vonatkozóan is ellátja a védőnői szolgálat és az iskola-
egészségügyi szolgálat feladatait. 
Hantos Községi Önkormányzat a Nagylók  Község Önkormányzatával  „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 41. § (6) bekezdése 
alapján, az Mötv. 13. § 
4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban: Eütv.152. 
§ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskola-egészségügyi 
ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői alapellátási és 
iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási szerződés – 
továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontja szerint a védőnői szolgálat költségvetésével 
illetve annak teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatban előzetes véleményezési joga van. 
 
Ezért tárgyalja Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Védőnői Szolgálat 
2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló tájékoztatót, amit Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. május 30-án tartott ülésén tárgyalt és változtatás nélkül el is fogadott. 
  
Az a tény, hogy a Képviselő-testület a Nagylóki Védőnői Szolgálat  2015. évi költségvetés 
zárszámadását követően, Hantos Községi Önkormányzatot várhatóan megillető 
pénzmaradványra – amit akár a tanácsadó fenntartási költségeire is fordíthatna-  számítva, 
különféle beszerzéseket eszközöl, kötelezettséget vállal, még nem jelenti azt, hogy a Nagylóki 
Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóban nem valós 
számok szerepelnének. 
 
Azt is fontos e napirend kapcsán elmondani, hogy a Nagylóki Védőnői Szolgálat 
költségvetésébe döntően személyi kiadások, szociális hozzájárulási adó és nagyon minimális 
dologi kiadás szerepel. A két településen működő tanácsadók üzemeltetési költségei, - a 
megállapodás alapján- a két önkormányzat költségvetésében szerepel, ezért is lehetséges ilyen 
jelentős pénzmaradvány keletkezése. 
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Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony. 
Ahogyan a jegyzőasszony is mondta,  a fenntartás költségeit az önkormányzat állja, ahogyan 
eddig is állta. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki a Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  69/2016. (V.31. ) határozata 
 

 
A Nagylóki  Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetésének  teljesítéséről 

 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Védőnői Szolgálat  
2015. évi költségvetésének teljesítéséről  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: 
Eütv.152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskola-
egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott területi védőnői 
alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat ellátási 
szerződés – továbbiakban: feladat- ellátási szerződés- 4. 5. pontjában biztosított előzetes 
véleményezési jogával élve az alábbi döntést hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja 
alapján egyetért azzal, hogy  
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagylóki Védőnői Szolgálat 2015. évi 
bevételeinek teljesítését 4.020.200.- Ft-tal, a tejesített kiadásokat 2.917.000.- Ft-tal 
fogadja el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 4.5. pontja 
alapján egyetért azzal, hogy  
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a teljesített kiadásokat az alábbiak 
szerint állapítsa meg: 
                                                                              Előirányzat                 Tejesítés 
             

• Személyi juttatások                              2.104.000.- Ft                1995.000.- Ft 
• Szociális hozzájárulási adó                    585.000.- Ft                   532.000.- Ft 
• Dologi kiadások                                       390.000.- Ft                  390.000.- Ft 
• Tartalék                                                   949.000.- Ft                1.103.200.- 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:  azonnal 
Felelős:  Fischer  József polgármester 

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

 
7. napirend 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámoló 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagban teljesen jól láthatóak a hozzájárulások, mire, mennyi lett költve. 
Ezzel kapcsolatban átadom a szót jegyzőasszonynak kiegészítésre. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése teljesítéséről 
szóló beszámolóval egy rövid kiegészítést szeretnék tenni.  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatalt fenntartó másik Önkormányzat, Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. május 30-án tartott ülésén megtárgyalta a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót és azt változtatás nélkül elfogadta. 
 
 Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítést. 



 20 

Én azt gondolom, hogy jól gazdálkodtunk. Mindkét önkormányzat a spórolás mellett, a 
hozzájárulás mértékétől függetlenül a vállalásokat tudja tartani, remélhetőleg mindenki 
megelégedésére. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy települési képviselő szavazásával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  70/2016. (V.31. ) határozata 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –mint fenntartó- a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése  teljesítésének  elfogadása című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesített bevételét 36.192.000.-Ft-tal, a teljesített 
kiadását 36.192.000.- Ft-tal elfogadja.  
 
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:  

• A személyi jellegű előirányzat  23.459.000.- Ft 
• A szociális hozzájárulási adó 6.342.000- Ft 
• A dologi kiadás 6.391.000.- Ft 

 
A teljesített bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

• A központi költségvetésből kapott támogatás 32.575.000- Ft 
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A Képviselő-testület a  feladat ellátáshoz való önkormányzati hozzájárulások összegét az 
alábbiak szerint állapítja meg:   

• Nagylók Önkormányzatának hozzájárulása   2.550.000.- Ft 
• Hantos Önkormányzatának hozzájárulása     1.067.000.- Ft 

 
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedést tegye meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fischer  József polgármester 

 
 

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

8. napirend 
 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Ami egy kicsit szomorú, amiről már beszéltem a megbízott intézményvezető asszonnyal is, 
az, hogy nem túl sok gyermeket, pontosan hat gyermeket írattak be a szülők. illetve tizenkét 
fő megy iskolába. Tehát egy kis stagnálást lehet felfedezni az intézmény 
gyermeklétszámában. 
Ezt már korábban is elmondtam, de vannak olyan évek, amikor biztosan nem kell a 
költségvetéshez a tartalékból hozzá tenni, ahhoz, hogy működjön az intézmény, de lehet, hogy 
el fog jönni ez az idő is. Ezt azonban már tudtuk, sejtettük, hogy a gyereklétszám 
csökkenésével, ez a helyzet így alakulhat. Nem szeretnék vészharangot kongatni, de azért is 
van nekünk mindig egy kis tartalékunk, hogy ezeket az időszakokat átvészeljük. A dolgozókat 
igyekeztem megnyugtatni, hogy ha rajtunk múlik nem lesz összevonás, és ehhez hasonlók, de 
ha már törvény írja elő, az ellen nem tudunk tenni. Tehát amit tudunk, azt megtesszük saját 
erőből. 
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e valami kiegészíteni valója? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
 A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetése 
teljesítéséről szóló beszámoló véleményem szerint világos, áttekinthető. Amennyiben a 
kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés merül fel arra a megbízott intézményvezetőassony 
illetve a pénzügyes kolleganő válaszolni fog. 
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A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoa- Bölcsőde 2015. évi költségvetése 
teljesítéséről szóló írásos beszámolóhoz, előterjesztéshez, határozati javaslathoz nem kívánok 
szóban kiegészítést hozzáfűzni. 
 
Azonban - bár ez nem tartozik a napirendi ponthoz, - ha már a napirendi pont kapcsán szóba 
került a csökkenő gyermeklétszám és az intézmény jövőbeni működése is,  szeretném röviden 
egy jogszabályi változásra felhívni a képviselő-testület tagjai figyelmét. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása kapcsán 2017. szeptember 
1-ét követően nem működhetnek egységes óvoda-bölcsődék. 
A Képviselő-testületnek ezért az intézmény jövőbeni működtetéséről, az átszervezés 
mikéntjéről a közeljövőben tárgyalnia és döntenie kell, hogy a szükséges egyeztetéseket, 
véleményezési eljárást a végső döntés előtt meg tudjuk hozni. Az átszervezésről szóló végső 
döntés előtt a tervezett változásokat véleményeztetni kell az intézmény alkalmazotti 
közösségével, a szülői munkaközösséggel is, ha működik az óvodaszékkel is.  Az 
átszervezésről szóló végső döntést pedig 2017. május utolsó munkanapjáig meg kell hozza a 
képviselő-testület. 
  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony. 
Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ahogyan a jegyző asszony is 
elmondta 2017 szeptemberéről beszélünk.  
Amikor létrehoztuk ezt a fajta intézményt körbe néztünk, és tudjuk, hogy nem csak a mi 
településünkön van ilyen. Tehát nem mi vagyunk az egytelenek a környéken, akik így 
oldották meg, hogy a kisebb gyermekeket is be tudják hozni az intézménybe, hogy a 
szülőknek biztosítva legyen a munkába állásuk. Bízom benne, hogy addig még változhatnak a 
dolgok. 
Ahogy a jegyzőasszony is mondta, egy új intézmény felállítása sokkal nagyobb feladatok elé 
állítja a kisebb önkormányzatokat, mint egy már meglévő megtartása. Tehát meg kell próbálni 
valamilyen úton-módon azokat a lehetőségeket, csatornákat megmozgatni, amivel 
rávilágíthatunk, felhívhatjuk a döntéshozók figyelmét, hogy tegyenek különbséget azok között 
az önkormányzatok között, amelyeknél valóban nincs más lehetőség arra, hogy ezt 
megoldják. 
 
Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Hány gyermeket kellet volna beíratni? 
 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
megbízott intézményvezető: 
 
Igazság szerint ennyi gyermek volt. Akik még itt Hantoson született vagy elköltöztek, vagy 
máshová iratták a gyermeket. 
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Jövőre mennyi gyermek várható? 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szerintem kb. kettő fővel várható több, mint idén. Erre a faültetés miatt emlékszem. Azt 
hiszem, ez volt az az év, amikor a legkevesebb gyermek született, ezt követően növekedett a 
gyermeklétszám.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Tehát ennyi az, aki itt is maradt? 
 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
megbízott intézményvezető: 
 
Igen. Igazából egy gyermek van, akit még nem írattak be, de ő csak novemberben tölti be a 
három éves kort, tehát ő még várható. 
Egyébként a jövő évre is ilyen létszám várható. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Idén 12 gyermek megy iskolába? Jövőre hányan mennek el? 
 
Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
megbízott intézményvezető: 
 
Jövőre is várhatóan 8-10 fő megy iskolába. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Hátha a családpolitika változása miatt javul majd a helyzet. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Reméljük. 
Való igaz, hogy a gyermeklétszám jelentősen befolyásolja a dolgokat, de ha átmeneti 
időszakról van szó, akkor segítjük és támogatjuk az intézményt, ugyanúgy, ahogyan korábban 
iskolát is támogattuk, amikor szükség volt rá, mivel ha valamire lakat kerül azt sokkal 
nehezebb újra kinyitni, mint inkább átvészelni néhány nehezebb évet. 
Kérdezem a megbízott intézményvezető asszonyt van-e kiegészítenivalója ezzel 
kapcsolatban? 
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Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
megbízott intézményvezető: 
 
Szeretném megköszönni a bíztatást, az ügyben, hogy az óvoda megmaradjon. Mi is 
igyekszünk mindenki felé nyitni, hogy a létjogosultságunkat bizonyítsuk. Annak érdekében, 
hogy tudják, számíthatnak ránk. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Valóban vannak kézzel fogható eredmények. Aki ott volt, láthatta, hogy a gyerekek milyen 
bátran pörögtek a színpadon,  profi műsort adtak. 
Én látom a fejlődést az óvodai dolgozók részéről. 
 
 

Kertész Mihály települési képviselő 17.45 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
A Képviselő-testület ezt követően 5 települési képviselővel folytatta tovább az ülést. 

 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Jó napot kívánok.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönötöm Kertész Mihály települési képviselőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 
továbbra is határozatképes, a továbbiakban öt települési képviselővel folytatja a képviselő-
testület a munkát, öt képviselő fog szavazni. 
Kertész Mihályt tájékoztatom, hogy éppen a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolója tárgyalásába 
kapcsolódik be. 
 
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 Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  71/2016. (V.31. ) határozata 
 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda 
és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló 
előterjesztést megvitatta és a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda 
Bölcsőde  2015. évi költségvetésének végrehajtását  

 

24 918 eFt bevétellel, 

22 387 eFt kiadással , 

2.531 e pénzmaradvánnyal  

87 e- Ft pénzkészlettel 

 

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

megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Telejésítés Teljesítés 

% 
 
Személyi kiadások 

18307 18463 14610 79 

Munkaadókat terhelő 
járulékok 

4888 4888 4166 85 

 
dologi kiadások 

2765 4161 3611 87 

 
beruházások 

0 0 0  

 
a  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2015. évi 
költségvetésének végrehajtása beépül a Hantos  Községi  Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásába. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős :  Fischer  József polgármester  

 
 

Juhász Gabriella Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott 
intézményvezetője 17.46 perckor elhagyja a helyiséget. 

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

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és mellékleteit, a rendelet tervezetet és 
mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és indokolással együtt áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyag itt is kiment, amelyből látható, hogy mire költöttünk, mit vásároltunk, milyen 
beruházások lettek végrehajtva, forintban, illetve százalékos arányban is kimutatva. 
Túl sok mindent nem tudnék ehhez hozzáfűzni, hiszen nagyon sokszor beszéltünk már a 2015. 
évről. Azt mondom, hogy a 2016-os év se legyen rosszabb. 
 
A pénzügyes kolleganő itt van, ha valakinek van kérdése, akkor azt felteheti neki. 
 
Illetve itt van jegyzőasszony is, tőle is lehet kérdezni. 
Kérdezem jegyzőasszonyt van-e kiegészíteni valója. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Köszönöm, nem kívánok a kiküldött írásos előterjesztés és mellékletei, az önkormányzati 
rendelet tervezet és mellékletei, az indoklás ás a hatásvizsgálati lap mellé további szóbeli 
kiegészítést tenni.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezem a pénzügyi-gazdasági ügyintézőt, neki van-e hozzáfűznivalója? 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző: 
 
Köszönöm nincs. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Elhiszem, hogy a táblázatok nehezen kezelhetők, de az Önkormányzat költségvetésének 
teljesítéséről szóló önkormányzati rendeletet a vonatkozó jogszabályokban,- többek között az 
Áht-ban- előírtaknak megfelelően kell elkészíteni. 
Azért készül írásos előterjesztés, és ahhoz mellékletek, mert azok már könnyebben 
áttekinthetők.  
Az önkormányzat költségvetése teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet  mellékletei a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készültek el, és a jogszabályi előírásoknak 
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megfelelően elkészítettük többek között az önkormányzat vagyonának , illetve 
pénzmaradványának alakulását bemutató mellékleteket is. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony. 
Végig mehetünk akár minden soron, de annyira egyértelmű, hogy mire is költöttünk, hogy ezt 
nem érzem indokoltnak. Ezek a kiadások azonban előttünk voltak egész évben, mert 
mindenről beszámoltunk a képviselő-testületnek, illetve egy ilyen kis településen ezeket el 
sem lehetne dugni, de nincs is ilyen szándékunkban. 
 
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 Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet- tervezetet fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 

 
Hantos    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 
 
 

(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző 17.50 perckor elhagyja a helyiséget. 
 

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

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló 
tájékoztató 

 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Az anyagot ebben az esetben is mindenki megkapta. Még mindig ugyanaz a csapat dolgozik, 
Dr. Hosszuné Szántó Anita és csapata végzi önkormányzatunknál a belső ellenőrzést. 
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön  jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési 
jelentést valamint az önkormányzat   felügyelete alá tartozó költségvetési  szervek éves 
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló  ellenőrzési jelentést – a tárgyévet 
követően- a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg  - a képviselő-testület elé terjeszti.  
A belső ellenőrzési feladatot Nagylók  Községi Önkormányzat 2015-ös évben is külső 
szervezettel, a SZAHK-ÉRTELEM 2007. Bt.-vel végeztette el az önkormányzat a  belső 
ellenőrzését.  
A belső ellenőrzés elvégezte a képviselő-testület 104/2014.(XII.10.)  határozatával  
elfogadott 2015. évi  ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat. 
 
A Képviselő-testület által jóváhagyott belső ellenőrzési tervnek megfelelően ellenőrizték az 
Önkormányzat által nyújtott támogatások megállapítását, elszámolását és felhasználását  
illetve Önkormányzat ÁFA elszámolását. 
 
Ahogy a képviselő-testület számára megküldött belső ellenőrzési jelentésből és függelékéből 
kiolvasható a  SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft képviseletében dr. Hosszúné Szántó Anita által 
2015. évben végzett vizsgálat  során Hantos Község Önkormányzat által 2014. évben nyújtott 
támogatások ellenőrzését végezték el, melynek keretében teljes lefedettségben áttekintették a 
civil szervezetek, közösségek, egyházak részére nyújtott támogatásokat.  
 

Az önkormányzatok által nyújtott támogatások rendszere 2012-től kezdődően - több törvényi 
változásból adódóan - módosult. A jogalkotó célja az átláthatóság, a szabályozottság 
megteremtése, a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása.  
 
A vizsgálat során Hantos Község Önkormányzat által 2014. évben nyújtott támogatások 
ellenőrzését végeztük el, melynek keretében teljes lefedettségben áttekintettük a civil 
szervezetek, közösségek, egyházak részére nyújtott támogatásokat.  
 
 Az ellenőrzésről készült jelentés a hibák és hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 
javaslatokat tartalmazza. 
Eleget téve a jelentésben foglaltaknak,  a hiányosságok felszámolására, az intézkedések 
felelősének megjelölésével elkészült az intézkedési terv.  
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A belső ellenőrzés során az alábbi javaslatot tette a belső ellenőr: 
1./ A közzétételi kötelezettség teljesítéséről gondoskodni kell. 
2./ Költségvetési támogatás csak a civil szervezetek részére nyújtható, s erről a pályázati 
elbíráláskor a bejegyzés kontrolljával kell meggyőződni. 
3./ Az Áht. részletesen tartalmazza, hogy a civil törvény 75.§-a alapján 2012. január elsejétől 
csak az a civil szervezet kaphat     költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte 
beszámolóját. A Hivatal részéről ennek kontrollját is dokumentálni kell. 
4./ A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
alapján az összeférhetetlenségről, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot csatolni kell a kérelmekhez a pályázati anyagokhoz. 
5./ A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 66-77.§-ában foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani és írásban dokumentálni kell. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy 2015. január 1-től a 
támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra is kell a 68-72. § és a 74. § 
pályázatra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni azzal, hogy a pályázat alatt a támogatási 
kérelmet, a pályázó alatt a támogatási igény benyújtóját kell érteni. 
 
Ezen javaslatoknak - az elkészült intézkedési tervnek megfelelően- a civil szervezetek 
támogatásai esetén eleget teszünk. 
 

 

A  SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft képviseletében dr. Hosszúné Szántó Anita által 2015. évben 
végzett vizsgálat  során  azt vizsgálták, hogy Hantos Községi Önkormányzat arzénmentesítési 
projektjével kapcsolatos áfa elszámolás  rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak  
Az ellenőrzésről készült jelentés a hibák és hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 
javaslatokat tartalmazza. 
Bár  a jelentésben foglaltakra a hiányosságok felszámolására, a Hantos Községi 
Önkormányzat ÁFA visszaigénylésével  kapcsolatban megfogalmazott, intézkedési terv 
készítését nem igénylő célszerűségi javaslatra azonban felelősséggel és határidővel 
megjelölve készült intézkedési terv is. 
 
A belső ellenőrzés a következő intézkedési terv készítését nem igénylő javaslatot tette: 
1./ A visszaigényelhető áfa tartalmának megállapítása felülvizsgálatot igényel, melyet 
megnehezít, hogy az áfa bevallásban a kútfúráshoz kapcsolódó fordított áfa tartalom nem 
került feltüntetésre.  
A belső ellenőr álláspontja alapján a KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú „ Hantosi 
ivóvíz arzén mentesítése „ című pályázattal kapcsolatos költségek, mivel a megvalósított 
beruházás nem kapcsolódik bevétel szerző tevékenységhez után felszámított előzetesen 
felszámított áfa nem igényelhető vissza.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony. 
Való igaz, hogy ők azért vannak, hogy felhívják a figyelmünket a hiányosságokra, amelyeket 
jobb, ha ők vesznek észre, mintha más venné észre. A belső ellenőrzés a konyhával 
kapcsolatban utóellenőrzést is végzett. E konyhával kapcsolatban végzett utóellenőrzés 
megállapításai kapcsán,  természetesen jeleztem az illetékes felé, hogy van egy kis elmaradás 
a papírok dolgában. Tehát vannak olyan dolgok, amiket naprakésszé kell tenni. Ebben nem 
lehet pardon, ezért már intézkedtem. 
Egyébként más vitás kérdésben is szoktuk a segítségüket kérni, amiben segíteni is szoktak, 
tehát lehet rájuk számítani. 
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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 2015. évi belső 
ellenőrzésének tevékenységéről szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésének 
tevékenységéről szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  72/2016. (V.31. ) határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében,  – megtárgyalta a belső 
ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 

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

11. napirend  
 

Maroskece községgel kötendő testvér települési megállapodás elfogadása 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A meghívóban láthatták, hogy a megkötendő testvér települési megállapodásban Maroskece 
szerepel. Ez azért van, mert a három kis településnek,- melyek közül mi Gerendkeresztúrral 
szeretnénk testvér települési kapcsolatot kialakítani,- az összefogó, gesztor települése 
Maroskece, így ezt a kapcsolatot csak rajtuk keresztül valósulhat meg. A kiküldött anyagot, 
nem titok, képviselő társunk, Fischerné Koncz Katalin állította össze. Köszönöm szépen 
jegyzőasszony munkáját is, mivel készített ő is egy megállapodás tervezetet, amelyet azonban 
nem küldtünk ki. A kiküldött anyag azonban nem szent írás, azon lehet változtatni. 
Amennyiben valakinek van ötlete, hogy mit tegyünk még hozzá, vagy mit vegyünk el belőle, 
el lehet mondani. 
Az összeállításnál olyan településeket vettünk figyelembe ahol már működik ilyen 
megállapodás, azokat hasonlítottuk össze. 
Mindez természetesen kapcsolódik ahhoz a pályázathoz, amit a Bethlen Gábor Alapítványnak 
benyújtottunk. A pályázat már egy hiánypótláson ment keresztül, egyelőre várjuk az 
eredményt, lehet, hogy megkapjuk a pályázott összeget, lehet, hogy kevesebbet kapunk, de mi 
annak is örülnénk, mivel az is megkönnyíteni a testvér-települési kapcsolattal kapcsolatban az 
idei kiutazást, reprezentációját stb. 
 
Az összehasonlítás végett megkérem a jegyzőasszonyt, hogy az általa készített testvér 
települési megállapodás tervezetet hozza be és ossza ki a képviselő-testület tagjai között. 
 

A Képviselő-testület tagjai részére kiosztásra kerül a testvér települési együttműködési 
megállapodás tervezet, mely a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül. 

 
 

Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Akkor ez a három település együtt van? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Úgy kell elképzelni, hogy a kisebb települések egy gesztor alatt vannak. 
A három település Hadrév, Gerendkeresztúr, és egy kicsit távolabb Maroskece, és ő a 
központ. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Ott is sok magyar lakik? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igazából, arányában Gerendkeresztúr a legnagyobb magyarlakta falu, azt követi Hadrév, és 
Maroskecén vannak a legkevesebben. 
Mielőtt megyünk ki előtte lesz náluk polgármester választás. Bízunk benne, hogy a mostani 
marad, mert őt már ismerjük. 
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Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 
Hivatalvezető-helyettes: 
 
Milyen régi a kapcsolat? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nos nem titok, hogy az apósom onnan származik, ott születetett 1941-ben. A család ezer 
szállal kötődik oda és onnan jött ez egész ötlet, hogy meg szerettük volna mutatni itt a 
településnek, hogy egy ilyen kis  eldugott, pár száz fős településen élő kinti magyarság milyen 
körülmények között, hogyan őrzi meg magyarságát. Kimentünk kötetlen formában, 
magánszervezésben, és megszerettük. Ők is voltak már egyszer nálunk, és én feldobtam a 
testvér-település ötletét. Ez is magyarlakta település, és mégsem Szovátának a 25., Parajdnak 
22., vagy Marosvásárhelynek a 47. testvértelepülése leszünk, hanem nekik mi leszünk a „nagy 
testvér”. Már az első utazáskor is életre szóló barátságok köttettek.  
Gyönyörű, eldugott kis település. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Tordától nem messze van, oda is látszik a Tordai hasadék. Nagyon szép, eldugott hely. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. Amennyiben nem így fogadták volna az ötletet, nem is erőltettem volna.  
Tehát nem mi szeretnénk erőltetni ezt a kapcsolatot, hanem pont ellenkezőleg. Szeretnénk 
erősíteni azt a szálat, ami talán már elveszett Magyarországon, hogy milyen az, amikor valaki 
egy olyan közegbe él, ahol elnyomják, nem segítik őket, hogyan tudnak mégis fennmaradni, a 
Nemzeti dalra könnyezni, vagy a Himnuszra, Szózatra sírva fakadni, aminek meghallgatása 
nálunk már csak rutin. 
 
Visszatérve a napirendi ponthoz köszönöm jegyzőasszony, hogy behozta a másik tervezetet. 
Egy kicsit átfutva, átnézve, a jegyzőasszony által készített forma már egy kicsit más. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Egyetlen dolgot szeretnék jelezni. A Maroskece községgel kötendő testvér települési 
megállapodás tervezetet azért készítettem, mert nem volt tudomásom arról, hogy a települési 
képviselő asszony is összeállít egy megállapodás tervezetet. 
 
A Képviselő-testület részére a polgármester úr által javasolt és a képviselő asszony által 
elkészített megállapodás tervezet került kiküldésre. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm jegyzőasszony, ez így van. 
Megmondom őszintén, hogy megnéztük más települések által készített együttműködési 
megállapodásokat. Voltak jobbak, és rosszabbak is. Volt ahol utazási feltételeket kötöttek ki 
stb., de ilyen mélységekig bele sem szeretnék menni, mert szerintem ez pont nem erről szól. 



 33 

Amennyiben valaki szeretne valakit fogadni, nem hinném, hogy szerződésbe kell foglalni, 
hogy hány főt fogad, milyen vacsorával stb. Ez nem erről szól. A lényege, hogy nem 
átmenekíteni szeretnénk az ott élőket, hanem az ottani boldogulásukhoz szeretnénk segítséget 
nyújtani, úgy, ahogyan tudnunk. Akár pályázati formában, akár könyveket vagy olyan 
dolgokat kivinni, amik számunkra nem, de nekik még érték lehet. Hiszen láttuk, hogy ez a 
fajta segítség mekkora örömet tud okozni. 
Nem muszáj, hogy mindig csak egy busszal menjünk ki, hanem mehet akár csak egy család is, 
illetve ők is így is, úgy is szívesen jönnek és szívesen fogadnak minket is. 
A kettő megállapodás közül nekem mindegy, hogy melyiket fogadjuk el, vagy a kettőt 
összegyúrjuk. 
A lényeg, hogy amikor utazunk, egy díszes kis oklevélként, mindkét nyelvre lefordítva 
visszük magunkkal. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Elegendő, hogyha az ottani iskolaigazgató lefordítja? Nem kell hivatalos fordító? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nincs tudomásom arról, hogy egy ilyen együttműködési megállapodás lefordításához kötelező 
lenne az Országos Fordítóiroda szolgáltatását igénybevenni. Amennyiben számukra és a 
Hantos Község Önkormányzata számára is megfelelő az iskola igazgatója fordítása, akkor 
szerintem ez is elfogadható fordítás. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy átolvasva a két megállapodást, annak tartalmát, 
van-e azzal kapcsolatban valakinek kérdése? 
Vegyünk ki belőle, tegyünk-e hozzá? Jó lesz-e így? A legfontosabb pedig, hogy melyiket 
fogadjuk el? 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Elég nehéz a kettőt összehasonlítani. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Én pontosan ezért javasoltam a polgármester úrnak, hogy döntse el, melyiket javasolja 
elfogadásra és azt küldjük ki a képviselő-testület tagjai számára.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Talán egyszerűbb a megértése annak, amit én készítettem. A másik talán túlságosan 
protokolláris. Nem tudom, hogy a fordításnál nem okozna-e gondot nekik? Szerintem az 
általam készített egyszerűbb lenne. 
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Tartalmilag lényegében ugyanaz. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen, ugyanaz, csak az általam készítettnek a nyelvezete egyszerűbb. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Jegyzőasszony szakmailag is megfogalmazta.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Amennyiben lehet úgy mondani szakemberként készítette el a tervezetet, hiszen nem titok, 
hogy ő már Nagylókon is látott  ilyet. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Képviselő asszony jobban kiemeli, hogy Gerendkeresztúrral kívánjuk a kapcsolatot 
kialakítani. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Így van, csakhogy a polgármester úr elmondása szerint Gerendkeresztúr nem önálló település. 
Testvértelepülési kapcsolatot, amennyiben azt önkormányzati szinten kívánja a képviselő-
testület szeretnék kialakítani , azt csak önálló település önkormányzatával tudja megtenni. 
Baráti kapcsolatokat természetesen lehet nem önálló településrészekkel is kialakítani. 
Önkormányzati szinten testvér települési kapcsolatot Maroskece Önkormányzatával tud 
Hantos Községi Önkormányzat kialakítani, hiszen ha jól tudom Gerendkeresztúr ennek a 
településnek a „településrésze” , nem önálló település. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen így van. Maroskece a központ. 
A településrészek egymástól 7-10 km távolságra vannak, és mindegyiknek kint van a 
településneves tábla. 
Nagylók esetében Szilágysámsonon ez hogyan is van? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nagylók Község Önkormányzatának Szilágysámson település a testvértelepülése. 
Szilágysámson településhez tartozik Mocsolya, ahol szintén kint van a település tábla.  
Mocsolya településen közigazgatásilag Szilágysámsonhoz tartozik. Szilágysámsonnak van 
önkormányzata, polgármestere, ott működik a Tanács, és ott hozzák a döntéseket. A 
Tanácsban természetesen vannak mocsojai képviselők is, de ettől függetlenül Szilágysámson 
település része és nem önálló település. Amikor Szilágysámsonnal való testvér települési 
kapcsolatról van szó, akkor abba, mind Szilágysámsont, mind Mocsolyát beleértjük. 
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Egyébként a két településrész között ott is földrajzilag jelentős távolság van, körülbelül 
akkora, mint Hantos és Nagylók között. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ott is így vannak sorban. Hadrév, Maroskece, Gerendkeresztúr. Hadréven fele-fele arányban 
laknak magyarok és románok, Maroskecén viszont körülbelül csak egy százalék magyar. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Én ezt is értem. Csak a testvér települési kapcsolatot önkormányzati szinten- , bár  nagyon 
szép cél a határon túli magyarokkal való kapcsolat ápolása, magyarság kultúrájának 
megőrzése segítése, megismerése-  közigazgatással, önkormányzattal rendelkező településsel 
tud kialakítani az Önkormányzat. 
Egyébként  jogilag nem tudom elképzelni, hogy hogyan is lehetne ezt a három települést 
elkülöníteni. Azt gondolom, nem is biztos, hogy  baj, hogy ezt a három települést egybe kell 
kezelni, mert jogilag, közigazgatásilag, egy településről beszélhetünk.  Talán ők is szívesen 
megismernék a mi  kultúránkat. Azt gondolom azzal,  ha más népek kultúráját is megismeri 
egy település, egy ember csak gazdagodik. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Idén is szerettek volna már jönni a románság részéről, de megakadályozták őket. Reméljük, 
hogy majd ezután, jövőre el tudnak ők is jönni. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Elképzelhető, hogy a különböző programokra akár már az idén is eljönnének, amikor 
kimegyünk. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 
Hivatalvezető-helyettes: 
 
Egyébként ilyenkor családoknál laknak? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen, családoknál. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Visszatérve a témához, el kellene döntenünk, hogy melyik megállapodást fogadjuk el. 
Egyébként kell nekünk bele az a pont, hogy szükség esetén tolmács igénybevételének 
költségéről a látogató gondoskodik? 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Kell. Mi van akkor, ha valaki kórházba kerül? Vagy hivatalos ügyet kell intézni, például 
elveszett valakinek a személyi igazolványa? 
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nagyon segítőkészek. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Rendben, de akkor is hivatalos helyre kell menni. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
A tiszteletes segít akkor is. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A kettő közül kellene választani. Mindkettőt jónak találom. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Igen mindkettő jó. A lényege mindkettőnek ugyanaz. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én a jegyzőasszony által elkészített verziót javaslom kiegészítve azzal, hogy „ Újságjaikat, 
kiadványaikat legalább egy példányban eljuttatják egymásnak.” 
Tehát amikor itt voltak mi is betetettük a Fejér Megyei Hírlapba, illetve amikor ott voltunk ők 
is betették a Marosvásárhelyi újságba. Tehát lehet, hogy ettől függetlenül is megteszik ezt. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Kell ez egy megállapodásba? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem tudom, azért kérdezem. Én most látok ilyet először. 
Akkor menjünk végig egyesével ki, mit javasol? 
Elsőként Bódi Zoltán alpolgármestert, települési képviselőt kérdezem. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Bele lehet tenni ezt a médiás részt, de én inkább a hivatalos formájú megállapodás elfogadását 
javasolnám. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. 
Most Koncz Ferenc települési képviselőt kérdezem. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Én is a hivatalos formában megfogalmazott megállapodás elfogadását javaslom. 
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Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. 
Kérdezem Kertész Mihály települési képviselőt, hogy ő melyik típusú megállapodás 
elfogadását javasolja? 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Össze kell gyúrni a kettőt, ebből is egy kicsit, meg a másikból is egy kicsit. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. 
Kérdezem Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt, hogy ő mit gondol? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nekem azzal a résszel van problémám, hogy „ Szükséges esetén tolmács igénybevételéről, 
költségei viseléséről a látogató gondoskodik.” Tehát ha odamegyünk, keressünk tolmácsot? 
Vannak ott elegen. 
Csak azért mondom, mert mi már voltunk ott kint, és nem volt szükség ilyenre. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez csak egy lehetőség, de ki lehet venni. 
Igen, hiszen anyanyelvi szinten beszélnek magyarul. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Egy dániai kapcsolatnál lehet, hogy erre nagyobb szükség lenne. 
Tehát azt javaslom, hogy azt a részt vegyük ki, egyébként a többi tökéletes. 
Illetve a médiás részt nem muszáj belevenni, mert úgy is írunk mi is cikket, illetve ők is 
fognak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben. 
Akkor a jegyzőasszony által elkészített megállapodás elfogadását fogom javasolni, a 
tolmáccsal kapcsolatos pont kihagyásával, mert amúgy is tolmácsolnak nekünk és nekik is. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nekem lenne egy kérésem jegyzőasszony felé. Szeretném megkérni, hogy ezt az anyagot, 
majd az e-mail címemre legyen kedves elküldeni, hogy továbbíthassam kintre, hogy 
elkezdhessék fordítani. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Természetesen nincs ennek semmi akadálya. 
 
Bár nem a napirendi ponthoz kapcsolódok, de az e-mail címekhez igen. Szeretném kérnia 
freemail címekkel rendelkező képviselőket, hogy legyenek kedvesek másik , gmail-es vagy 
más email címeket megadni részünkre, mert a freemail email címekre nagyobb mennyiségű 
anyagot nem tudunk küldeni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ennek szerintem nincs akadálya. 
 
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 Maroskece községgel kötendő testvér települési 
megállapodás elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki a Maroskece községgel kötendő testvér települési megállapodás 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot a kiosztott megállapodás tervezettel  elfogadja, 
az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  73/2016. (V.31. ) határozata 
 

 
Döntés Maroskece településsel testvér-települési együttműködési 

megállapodás kötéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „ Döntés Maroskece  településsel testvér-települési együttműködési 
megállapodás kötésről című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva –  
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Maroskece településsel ( Románia)  testvér-települési megállapodást köt. 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Maroskece  településsel 
kötendő testvér-települési együttműködési megállapodás tervezetét- mely jelen 
határozat 1. melléklete- változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja. 
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást jóváhagyás végett Maroskece település 
részére megküldje, valamint aláírja. 
 

4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy 
az aláírt megállapodásban foglaltak alapján a tervezett rendezvények, 
programok, együttműködési területek fedezetéhez a lehetséges pályázati 
forrásokat kutassa fel. 

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására : 2016. június 30. 
                  együttműködésre: folyamatos  
Felelős: Fischer József  polgármester 
 

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

12. napirend 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „ Az egyes szociális 
ellátásokról” szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet tervezet előzetes véleményezéséről 
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Ezzel kapcsolatban túl sok mindent nem szeretnék elmondani, mert az anyagot mindenki 
megkapta. 
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy a kiküldött anyagot egészítse ki. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
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. 



 40 

Sárbogárd Város Önkormányzata az 1993. évi III. törvény és a Társulási megállapodás 
értelmében a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotása illetve annak 
módosítása előtt ki kell kérje a Társult Önkormányzatok, így Nagylók Községi Önkormányzat 
és Hantos Községi Önkormányzat véleményét. 
 
Ezért kereste meg Sárbogárd Város Jegyzője Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületét Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének „ Az egyes szociális 
ellátásokról” szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezete megküldésével, hogy azzal kapcsolatban kikérje előzetes 
véleményét. 
 
A tervezett módosítás Hantos Község Önkormányzatát nem érinti. Az önkormányzati rendelet 
tervezet  a  18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozása céljából folyósított 
települési támogatáshoz benyújtandó igazolásokra, nyomtatványokra vonatkozó 
módosításokat tartalmaz. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen jegyzőasszony a kiegészítését. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 

 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 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 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 a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  74/2016. (V.31. ) határozata 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  „Az egyes szociális 
ellátásokról” szóló 4/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
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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. június 15. 

 
 

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

13. napirend 
 

Döntés „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” jogcímű 
pályázati felhívásra, a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca felújítása céljából 

pályázat benyújtásáról 
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ahogy láthatják, egy pályázat benyújtásához szeretném kérni a képviselő-testület támogatását. 
A Belügyminisztérium írt ki egy pályázatot „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” jogcímmel. 
Ezt a pályázatot a tavalyi évben is kiírták. Az idei évben 15.000.000,-Ft-ot lehet megpályázni 
belterületi utak fejlesztésére. 
Vannak kritériumok, amelyeknek meg kell felelni. Olyan út felújítására lehet pályázni, 
amelynek már van szilárd burkolata, vagyis a makadámköves vagy szórt, murvás utat nem 
lehet. Ezért terveztük át a tavalyi pályázatot úgy, hogy nem a Hantos-telepi utat pályáztatjuk, 
mert az nem szilárd burkolatú, így nem felel meg az előírásoknak. 
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Viszont ez a pályázat lehetőséget nyújtana arra, hogy a rossz állapotban lévő útszakaszok 
javítását, illetve a már félig elkészült útjavítás befejezetlen részét is el tudnánk végezni a 
Hunyadi-Rákóczi utca részén, illetve a Kossuth utca végén is. 
Ehhez a pályázathoz kell önerőt is tenni, amely 2.244.508,-Ft. Amennyiben a pályázat nyer, 
akkor az adósságkonszolidációból az idei évre nekünk még járó 10.000.000,-Ft-ot 
megpályázva, meg oldhatnánk Hantos-telep útját is.  
Ennek a pályázatnak a beadása és elbírálása megelőzi az adósságkonszolidációs pályázat 
benyújtását, mert azt augusztusban kell benyújtani, mire ez a pályázat megfutja a kötelező 
köröket, és remélhetőleg támogatói okiratot is kapunk. Ebben az esetben oda benyújtjuk a 
Hantos-telepi útra a pályázatot. 
Amennyiben ez a pályázat nem nyer, akkor változtatunk, és az adósságkonszolidációs pénzből 
befejezzük a Hunyadi-Rákóczi utcát és a Kossuth utca végét. 
Most egyelőre ennek a pályázatnak a beadásáról kell döntenünk. Én javaslom, hogy próbáljuk 
meg, az önerő meg van rá. A pályázat beadásához szükséges anyagok megvannak, még friss 
képeket készítünk hozzá, és akkor be tudjuk nyújtani és bízzunk a jó szerencsében, hogyha 
tavaly elutasításra kerültünk, remélhetőleg az idén már nem fogunk. 
 
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 „önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” jogcímű pályázati felhívásra, a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és 
Kossuth utca felújítása céljából pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérem, hogy aki a Döntés „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” jogcímű pályázati felhívásra, a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca 
felújítása céljából pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  75/2016. (V.31. ) határozata 
 

Döntés „ önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” jogcímű 
pályázati felhívásra, a Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca felújítása céljából  

pályázat benyújtásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Döntés „ önkormányzatok 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” jogcímű pályázati felhívásra, a 
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Hunyadi, Rákóczi, Dózsa és Kossuth utca felújítása céljából  pályázat benyújtásáról” 
című előterjesztést   megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Magyarország  2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet  II.3. pontja, a) b) c) 
pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló  fejlesztések támogatására    
c) „ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”  című alcímre vissza nem térítendő  
támogatási igényt nyújt be a  
 

2434 Hantos, Rákóczi utca 38.szám  és Rákóczi utca 62. szám közötti  ( 
hantosi ingatlan- nyilvántartásban 66 hrsz-ú) 275 fm hosszúságú  szakasza , 
továbbá  
 
Hunyadi utca 9.szám - 21.szám közötti ( hantosi ingatlan- nyilvántartásban 
276 hrsz-ú) 154 fm hosszúságú  szakasza, valamint  
 
 
a Kossuth utca 53.szám – 65. szám közötti  ( hantosi ingatlan- 
nyilvántartásban 154 hrsz-ú)  154 fm hosszúságú szakasza  
 továbbá   
 
Dózsa utca a Nagylóki úttól (24/1 hrsz)   300 fm hosszúságú szakasza 
 
összesen  883 fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi 
feltételekkel:  

 
• A beruházás teljes költsége:  bruttó 14.963.394.- Ft azaz  tizennégymillió 

– kilencszázhatvanháromezer – háromszázkilencvennégy   forint  
 

• Támogatással igényelhető összeg ( a beruházás teljes költségének 85 %-a) 
:12.718.886.- Ft azaz tizenkétmillió- hétszáztizennyolcezer- 
nyolcszáznyolcvanhat   forint. 

 
• Önkormányzati önerő: 2.244.508.- Ft azaz kettőmillió- 

kettőszáznegyvennégyezer-ötszáznyolc forint. 
 
2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a projekt megvalósításához szükséges 2.244.508.- Ft azaz kettőmillió- 
kettőszáznegyvennégyezer-ötszáznyolc forint  önerőt az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja, elkülöníti . 
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a pályázat beadásához az 
alábbi nyilatkozatokat és vállalásokat teszi: 

 
• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatással 

megvalósítandó beruházás, tevékenység tekintetében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján ÁFA levonási 
joggal nem rendelkezik, ezért a pályázatban szereplő 
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költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget 
szerepelteti. Kijelenti továbbá hogy amennyiben a jelen nyilatkozat 
tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás 
következik be, arról a támogatót haladéktalanul tájékoztatja 

• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, 
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. a) pontja szerint, mint helyi önkormányzat, ezért 
átlátható szervezetnek minősül. 

• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 
természetes személy az önkormányzat képviseletére jogosult 
személy: Fischer József polgármester 

• A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 
hogy nem áll csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, 
valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és vámtartozása, ellene egyéb 
megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, illetve a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 
törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettként nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt, az Áht. 50,§ (4) bekezdése szerinti 
köztartozása nincs.. 

• A Képviselő-testület kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok 
alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül 
Magyarországon munkavállalót foglalkoztatott. 

• A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik 
arról, hogy vonatkozásában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott 
követelményei teljesülnek.  

• A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által 
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a 
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a 
csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.  

• A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy e pontban tett 
hozzájárulásai érvényesek valamennyi le nem zárt pályázatára is. 

• A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 
alapján kijelenti, hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben – 50. § (3) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, megfelel az államháztartásról 
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szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 50.§-ában meghatározott 
követelményeknek, 

• A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen pályázati tárgyban 
támogatási igényt  jelen támogatási igény benyújtásával 
egyidejűleg máshová nem nyújtott be.  

• A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatási kérelemben, 
adatlapban foglalt adatok, információk és dokumentumok 
megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és hitelesek, 

• A képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a fejlesztés, beruházás 
nem építési engedélyköteles fejlesztés, beruházás illetve a pályázat 
benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg,  
pályázatban érintett intézménye, létesítménye más hazai vagy uniós 
forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra 
támogatásban részesült. 

 
4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2016. június 2. 

 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 14.) anpirendi pont tárgyalására. 
 

14. napirend 
 

Döntés építési telek értékesítéséről 
 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Tóth János hantosi lakos kérte az említett telket részére értékesítsük.  
Amennyiben valaki nem tudná, hogy melyik telekről van itt szó, annak mondom, hogy a régi 
kocsma mögötti részről van szó, amely a Nagylóki útról közelíthető meg a Virágbolt és Tóth 
János ingatlana között. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Az építési telek ott? 
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Fischer József polgármester: 
 
Nekünk akként van mindenhol feltüntetve. 
Annak idején Lázár Szilárd és társa vásárolta meg, és egy gazdasági épületet szerettek volna 
oda építeni, mert egy kárpitos műhelyt szerettek volna létrehozni. Ez sajnos nem jött nekik 
össze. Azóta Tóth János gondozta, tartotta rendben a területet. 
Én az eladást javaslom, az építési telekre meghatározott  m2 árral, tehát 3108 m2-t 50 Ft/m2 
áron. Így legalább az, aki eddig is foglalkozott a területtel, végre azt csinálhat vele, amit 
szeretne. 
Ezzel mi se gazdagabbak, se szegényebbek nem leszünk, de őt hozzá segíthetjük, hogy a 
terveit megvalósítsa. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Be szeretné egyébként építeni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Vannak tervei, elképzelései. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Végül is, ha öt éven belül nem építi be, akkor vissza is kell adnia. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Neki van még egy telke ugye? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Van a Dózsa utcában, amelyre azt mondta, hogy vissza fogja adni. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Én akkor azt szeretném is megvásárolni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Értem. 
Azt mondta, hogy úgy volt, hogy ő oda építeni fog, de az élet mást hozott, így az neki már 
csak nyűg, tehát vissza fogja adni. 
Én javaslom eladni. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Hogyan fog tudni oda beközlekedni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
A háza, és a Virágbolt közötti részen, mivel ez egy nyeles telek. 
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 

 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 3 hrsz.-ú 
ingatlan megvásárlására irányuló kérelemről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérem,, hogy aki a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 3 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlására irányuló kérelemről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (V.31. ) határozata 
 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló 
kérelemről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 3 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlására irányuló kérelemről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést 
hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Tóth János (sz.: Székesfehérvár, 1964.06.03. an.: Lengyel Erzsébet) 2434 Hantos, 
Nagylóki út 14. szám alatti lakos kérelmének helyt adva úgy dönt, hogy részére, 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 3 hrsz-ú  3108 m2 területű Hantos, 
Nagylóki út mellett lévő beépítetlen területet értékesíti. 
 
Az ingatlan vételárát 155.400,-Ft-ban (azaz egyszázötvenötezer- négyszáz forintban) 
határozza meg. Az ingatlanon közmű nincs. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek (adás-vételi szerződés elkészíttetése, 
illeték a vevőt terhelik). 
 
A Képviselő-testület az ingatlanra öt év beépítési kötelezettséget ír elő. 
A Képviselő-testület felhívja a vevő figyelmét, hogy az építési telket magánszemély 
részére nem idegenítheti el. 
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Amennyiben építési szándékától eláll, úgy a telket az Önkormányzat részére a 
vásárláskor kifizetett vételárért visszaadni tartozik. 
A visszaadáskor a vételárból az érvényben lévő jogszabályokban meghatározott kezelési 
költség levonásra kerül. 
 
A Képviselő-testület az ingatlanra- annak jövőbeni értékesítése esetén- elővásárlási jogot 
köt ki. 
A Képviselő-testület felhívja a vevő figyelmét, hogy az ingatlan esetleges jövőbeni 
értékesítése előtt az Önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása biztosítása 
érdekében köteles az Önkormányzat részére a vásárláskor kifizetett vételárért történő 
visszavásárlásra felajánlani. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatban a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 15) anpirendi pont tárgyalására. 
 

15. 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 írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Két dolog is indokolja most már, hogy miért is került ismételten elénk ez a napirendi pont. 
A pályázati lehetőséget az évben már korábban kiírtuk, melyre érkeztek is kérelmek a Hantosi 
Faluvédő és Kulturális Egyesület és a Hantosért Polgárőr Egyesület részéről. Ezek a 
szervezetek meg is kapták a kért támogatásokat. 
Most azonban felmerült egy új igény. 
Tórizs Attila tanár úron keresztül nyújtottak be felénk egy igényt, hogy vannak gyermekek, 
akik Sárosdra járnak át futballozni. A hantosiaknak  hetente két edzést tart  a tanár úr. Elég 
komoly létszám, 20 főre tehető a 6-14 év közötti oda járó gyermekek száma. A hantosiak 
közül 4-5 főt  visznek mérkőzésekre, a téli szünetben teremfocira, illetve eszközöket is 
vásárolnak. Ilyenekhez szeretnék kérni a hozzájárulást.  
Erre úgy van lehetőség, hogyha a Képviselő-testület új pályázatot ír ki a civil szervezetek 
részére és erre Ők támogatási igényt nyújtanak be. 
Ez az egyik oka a napirend tárgyalásának. A másik ok a Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület részéről felmerült újabb támogatási igény.Voltunk az Egyesület gyűlésén, ahol 
felmerült az ötlet, hogy szeretnének az idei év végén egy néptáncos találkozót szervezni. Volt 
már ilyen a környéken, Nagylók is szervezett már ilyet. 
A lényeg, hogy ennek megszervezéséhez szeretnének támogatást kérni. 
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Jegyző asszonnyal, amikor először leültünk ezt az új pályázati felhívást megbeszélni először 
100.000,-Ft támogatásra javasoltam pályázati felhívást elkészíteni, most azonban a Hantosi 
Faluvédő- és Kulturális Egyesület ötletét is mérlegelve javaslom a civil szervezetek részére  
200.000 Ft működési támogatás elnyerésére pályázat kiírását. 
 
Azt gondolom, hogy ha ezek a pénzek jó helyre, és jó célra mennek, minket az összeg nem 
vág földhöz, annak érdekében, hogy segítsük a sportolókat, illetve ha a Faluvédők részéről a 
találkozó megrendezése hagyománnyá is válhatna, melyhez ez egy jó kezdeményezés. Ehhez 
adhatunk egy kis támogatást, mert eléggé szűkös az anyagi helyzetük. A későbbiekben 
meglátjuk, hogy hogyan éltek a lehetőséggel. 
 
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 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 a jelenlévő öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (V.31. ) határozata 
 

Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére 
pályázat kiírása 2016. évre 

 
Hantoson működő illetve Hantoson tevékenységet végző  civil szervezetek részére 

működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hantoson működő, 
illetve Hantoson tevékenységet végző  civil szervezetek részére működési és rendezvényi  
támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre”  tárgyú előterjesztést és az ügyben 
az alábbi döntést hozta: 
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I. 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantoson működő illetve 
Hantoson tevékenységet végző  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 Hantoson működő illetve Hantoson  tevékenységet végző civil szervezetek részére 

működési és rendezvényi támogatások elnyerésére. 
 
1.A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Hantoson  működ, Hantoson, tevékenységet 

folytató szervezetek 2016. évi működését és rendezvényeit. 
 
2.A pályázók köre: Támogatásban részesíthetők: azon Hantoson működő, tevékenységet 

végző  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: 200.000 Ft 
 
 
A támogatás formája: előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás 
 
4.Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:  
 
 a) a Pályázó egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy  
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, 
visszafizetési késedelemben van,  
 
 b) a Pályázó  lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a 
köztartozás megfizetéséig,  
 
 c) a Pályázó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.  
 
5. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

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

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 
• a szervezet 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: 
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- 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. június 30. 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. július 15. 
 
9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2016. július 31. 
 
10. A pályázatok elbírálási rendje: 
 
A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 
Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség. 
 
A beérkezett pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
beterjesztése nyilvános ülésén bírálja el. 
 
11.Támogatás folyósítására, felhasználására  vonatkozó előírások: 
 
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás 
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket 
és az ellenőrzés módját. 
 
Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel 
köti meg.  A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá. A 
támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a 
támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie  alá kell írnia.  
 
A támogatási szerződés Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a 
Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási 
lehetőségekből.  
 
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő 
számlával történhet. 
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra 
fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, 
amennyiben a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten 
rendelkezik. A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, 
közösségi célok megvalósításához felhasználni.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a 
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb 
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb 
forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.  
 



 52 

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. június 10. 
      Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2016. július 15.   

 
 

Nyikosné Katzenberger Erika A Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hivatalvezető-
helyettese 18.37 órakor elhagyja a helyiséget. 

 
Ezt követően a képviselő-testület rátér a 16.) napirendi pont tárgyalására. 

 
 

16. napirend 
 

       Bejelentések  
 
1/ Település gondnoki álláshely meghirdetése 
 
A települési képviselők a határozati javaslatot írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 
csatolva.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Ehhez a napirendi ponthoz érkezve van egy szomorú hírem. A holnapi nappal a település 
falugondok távozik, visszatér a versenyszférába dolgozni, így közös megegyezéssel kérte 
jogviszonya megszűntetését. Mivel jó dolgozó volt, nem szerettem volna ebben meggátolni, 
így fájó szívvel, de elengedtük.  
Így egyelőre üresen maradt az állása. 
Azért is mondom, hogy sajnálom, mert a gépparkunkban lett egy nagyon jó kis gépünk, egy 
kistraktor. Nagyon jó, hogy van, de ha nincs, aki vezesse, nem sok mindent ér. A falugondnok  
sem profiként, de beleült, megtanulta kezelni, és a fűnyírástól kezdve mindent tudtunk 
végezni. Persze ez csak egy munka volt, mert ott van még az összes további gép koordinálása. 
Az intézményekbe sem mindenki mehet be, az egy bizalmi dolog, és sajnálatos módon a 
mostani közmunkás csapatban nincs olyan, aki ezt a szerepkört át tudná venni.  
Sajnálom, hogy ilyen hosszú ideig nem lesz segítségem, de mindenképpen pályázatot kell 
kiírjunk. Ez a törvény. 
A kiírásban láthatóak a feltételek, elvárások. Például legyen mezőgazdasági gépre 
jogosítványa, szakmunkás bizonyítvány, büntetlen előélet, magyar állampolgárság stb. Illetve 
fel vannak sorolva, hogy mi számít előnynek is. 
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Bízom benne, hogy találunk ilyen embert a faluban, bár tudjuk, hogy nem ez a legjobban 
fizető állás.  
A lényeg, hogy ezekkel a feltételekkel, ugyanazzal a bérrel szeretném meghirdetni az állást. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az ügyben mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket. 
 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
A pályázó lehet nyugdíjas? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Tehát nyugdíj mellett nem lehet ezt a munkát végezni? 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Szerintem, ha a Munkatörvénykönyve szerinti állásról van szó, akkor dolgozhat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Meg van az, hogy mennyit, hány napot dolgozhatnak, amellyel kb. 150.000-160.000,-Ft-ig 
kereshetnek, nem tudom pontosan. Amennyiben valakinek van 100.000,-Ft nyugdíja, akkor 
ezzel az állással, amely kb. nettó 84.000,-Ft-ra jön ki, máris meghaladta ezt az összeget. 
Egyelőre nincs előttem olyan ember, aki alkalmas lenne erre az állásra. Nem is igazán 
gondolkodtam ezen, mert még a településgondnok sem volt benne biztos, csak jelezte, hogy 
lehet elmegy, és hétfőre mondta azt, hogy biztos, amikor odaadta a kezembe a papírt. 
 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Ez a munkahely csak főállású lehet? Négy órás nem? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nekem egy állandó emberre lenne szükségem. A falugondoki állás olyan, hogyha éjjel 
történik valami, akkor is jönni kell. Ha éjjel kettőkor kell valahol fát vágni, mert rádőlt 
valamire, vagy havat kell lapátolni, akkor azt csinálnia kell. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Akkor erre nehéz lesz embert találni. 
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Fischer József polgármester: 
 
Lehet. Nekem olyan ember kell aki, megbízható, nem alkoholista, jogosítványa is van. 
 
Valóban nem lesz könnyű az állást betölteni. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Van ilyen ember, csak meg kell fizetni. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Igen, mert 80.000,-Ft-ért nincs ilyen ember. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azonban az állás helyben van, van egy kis cafetéria is, szombat- vasárnap szabad, ha nem jön 
közbe semmi baj. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Ezt a pénzt nem is lehet feljebb tornázni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azt a pénzt, amelyet települési gondnok  mondott, nem tudtuk volna megadni. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
A szombat-vasárnap hogyan van elszámolva? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Csúszóval. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Jelezném, hogyha nem munkaidő keretben dolgozik a településgondnok, szombat, vasárnap 
nem dolgozhat. Tudomásom szerint jelenleg heti 40 órában van foglalkoztatva és az 
álláspályázat is így készült és nem munkaidő keretes foglalkoztatással. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben van, de ha valami olyan dolog történik, akkor mi van? 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy említettem, hétvégi foglalkoztatást is igénylő munkakörre az álláspályázatot így kell 
kiírni és munkaidőkeretben törtnő foglalkoztatást illetve folyamatos munkarendet kell előírni, 
a pályázati kiírást is így kell elkészíteni. 
 
Eddig ilyen fajta igényt a polgármester úr nem jelzett. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a technikát, ami itt van, és a bizalmat, amelyet próbál a 
polgármester úr kérni ettől az  egy embertől, azt nem lehet 80.000,-Ft-ért elvárni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A költségvetésben a falugondnok béreként a garantált minimálbér van a települési gondnok 
álláshelyre személyi juttatásként betervezve. Természetesen ezt a képviselő-testület 
módosíthatja.  
Azonban szeretném felhívni a Képviselő-testület  figyelmét arra, hogy az Önkormányzatnál 
foglalkoztatott közalkalmazottak, különösen a konyhán dolgozók bére is a bérkompenzációval  
is ekkora összeg. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
És ott sem lehet csavarokat beletenni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen. 
Félreértés ne essék, mindezt nem azért mondtam, mert engem zavar, hogy Önök mekkora 
fizetéssel hirdetik meg ezt az állást. De azt gondolom a döntés meghozatalánál figyelemmel 
kell lenni arra, hogy az önkormányzat nem egy, hanem több embert is foglalkoztat, és úgy 
gondolom, hogy minden foglalkoztatott munkája egyformán fontos a település 
működtetéséhez. Ezt úgy gondolom figyelembe be kell venni, amikor meghatároznak egy-egy 
feladatkört, egy munkakörhöz, illetve a fizetést is.  
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Rendben, de egy ilyen munkát akkor sem lehet rábízni egy kutyaütőre. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez igaz. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Meg kell hirdetni, és majd meglátjuk, van-e jelentkező. 
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Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Ahogyan gondolkodom, itt a faluban nem is jut senki eszembe. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Lehet, hogy pont egy nyugdíj előtt álló személy lesz a befutó. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nekem már vannak elképzeléseim, de lehet, hogy lesz olyan pályázó, aki eljár három 
műszakba dolgozni, és lehet, hogy mondjuk 10.000 Ft-tal többet visz haza, de azt mondja, 
hogy ezt választja, mert itt van helyben. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
De őt most nem háborgatják hétvégén. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én sem háborgatom, csak ha olyan esemény van. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ez csak nagyon ritka eset. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. 
De ha leesett a hétvégén a hó, jöttem én is havat lapátolni. 
Bocsánat,de a fizetésemért én is éjjel-nappal polgármester vagyok, akkor ő is a fizetéséért 
éjjel-nappal falugondnok. Ne is ragozzuk tovább ezt a történetet arról, hogy ki mennyit keres. 
200.000,-Ft-ot nem lehet adni egy falugondnoknak. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Persze, hogy nem, de a 80.000,-Ft meg kevés. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, kevés, de amikor azt mondtam, hogy hozzáteszünk nettó 10.000,-Ft-ot, a falugondnok 
azt mondta, hogy 150.000,-Ft alá nem megy. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Az valóban sok már. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. Ezért is mondtam, hogy a versenyszférával nem tudok versenyezni. 
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Most egy olyan valakire van szükség, akinek van valamilyen végzettsége, jogosítványa, és 
még most eljár valahova dolgozni, de azt mondja, hogy egy 10.000 Ft-tal keres kevesebbet, de 
mégis itthon van.  
Viszont erről akkor tudunk majd beszélni, ha lesz egyáltalán pályázó, de azt mondja, hogy a 
meghirdetett pénz kevés. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Csak jelezném, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően kell a pályázatokat elbírálni és 
kinevezni is. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben van köszönöm, de ezt most csak azért mondtam, hogy esetleg a későbbiekben 
tudunk ezen változtatni. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester,települési képviselő: 
 
Ennyi feltételnek egy ember nem fog megfelelni. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Az biztos. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Vagy a gépekhez ért és azokkal dolgozik, és nem foglalkozik a közmunkásokkal, abban nem 
tud segíteni, mert gondolom velük is kéne a segítség. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Valamilyen úton-módon kell igen, ráadásul olyan, akinek van tekintélye, és nem állítják be a 
sarokba. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 
 
Ezért mondom azt, hogy az, hogy ért a gépekhez és megcsinálja a különböző munkálatokat az 
még összepárosítható, de az, hogy a közmunkásokkal is foglalkozzon, az már nem. Ilyen 
univerzális ember nincs. 
Még magamat sem tudom elképzelni erre a helyre. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Hát igen, nem egyszerű a dolog. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én még a szakmunkás végzettséget sem tenném bele, mert van olyan, aki traktoros, de csak 8. 
általánossal rendelkezik. 
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Éppen azt mondtam, hogy lehet, hogy pont egy nyugdíj előtt állónak lenne vonzó, neki lenne 
segítség ez az állás. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
A traktoros jogosítvánnyal kapcsolatban, akinek van „B” kategóriás jogosítványa, annak van 
erre is jogosultsága, illetve nagy pótkocsi meg nincs. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen, de lehet, hogy szakmunkás végzettsége meg nincs. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Miért? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Sokaknak nincs. Én is meglepődöm néha, amikor veszem fel a törzskartonokat, hogy csak 8. 
általános végzettségük van némelyeknek, köztük fiataloknak is. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Szerintem azért a szakmunkás végzettség azért az kell. Azért az legyen legalább. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Igen, azért az egy alap most már. Csak az megint még jobban megszűri az embereket. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen.  
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Szerintem most kiírhatjuk a pályázatot, úgy ahogy van. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én szakmunkás végzettség nélkül írnám ki. Még azután választhatunk olyat, akinek van 
szakmunkás végzettsége. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Lehet, jobb lenne, ha a szakmunkás végzettség nélkül írnánk ki, mert a pályázók közül úgy is 
mi választunk, akár olyat, akinek van szakmunkás végzettsége. 
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Fischer József polgármester: 
 
Meg fontos a rátermettség. Tehát lehet, hogy van szakmunkás végzettsége, de tudjuk róla, 
hogy nem alkalmas a munkára. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ebben az esetben viszont, ha a Képviselő-testült az elvárt iskolai végzettséget 8 általánosra 
csökkenti, akkor az elvégzendő feladatokat is csökkenteni kell, mert azok között vannak 
olyanok, amelyekhez szükséges szakvégzettség. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én inkább ezt a pontot az elbírálásnál előnyt jelent részhez raknám be. 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
El lehet képzelni, hogy milyen harc megy az emberekért. 
Szerintem nem érdemes erről beszélni. 
 
Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Tudom. 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Itt a településen sem könnyű találni embert, én két hónapig kerestem, mire találtam. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szerintem így kell kiírni a pályázatot, ahogy a határozati javaslatban szerepel. 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Szerintem is ki kell írni a pályázatot, és majd meglátjuk, hogy van-e jelentkező. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ezekkel a feltételekkel? 
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
Igen, ezekkel a feltételekkel. 
Annyi minden van a feladatkörhöz hozzá írva, például a géppark, fűkasza, fűnyíró használata. 
Ehhez szakmunkás bizonyítvány kell. Mezőgazdasági munkák végzéséhez megint csak 
szakmunkás bizonyítvány kell 
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Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Igen, gépkezelői bizonyítvány. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Rendben van, akkor hagyjuk így. Majd meglátjuk. Csak a pályáztatásig ki fogja a feladatokat 
ellátni? 
 
Kertész Mihály települési képviselő: 
 
Addig majd levágjuk mi a füvet. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én ebben fogom is kérni a segítséget, mert már azon kell gondolkoznom kinek is szólhatok, 
hogy jöjjön üljön be a traktorba  és vágja le a füvet. 
 
 
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 települési karbantartó-gondnok 
álláshelyre kiírandó pályázati felhívásról szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
Kérem, hogy aki a Döntés a települési karbantartó-gondnok álláshelyre kiírandó pályázati 
felhívásról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő  öt települési képviselő szavazásával  
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016. (V.31. ) határozata 
 

Döntés a települési karbantartó-gondnok álláshelyre kiírandó pályázati felhívásról 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés  a települési karbantartó-gondnok álláshelyre kiírandó 
pályázati felhívásról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos  Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet a  teljes 
munkaidős települési karbantartó-gondnok álláshelyre  az alábbiak szerint: 

 
„ Hantos Község Önkormányzata álláspályázatot  hirdet  

 
Települési karbantartó és gondnok munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: három hónap próbaidőt követően határozatlan idejű  
munkaviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye:  Fejér  megye, Hantos Község  
 
A munkakörbe tartozó illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
 

• karbantartási munkálatok végzése az Önkormányzatnál illetve az Önkormányzat 
intézményeiben 

• mezőgazdasági munkák végzése,gépkezelés 
•  település tisztasági feladatok végzése és felügyelete,  
• közfoglalkoztatottak irányítása, felügyelete, aktív és állandó  részvétel a 

közfoglalkoztatási programok végrehajtásában  
• az önkormányzat tulajdonában lévő géppark- fűkaszák, fűnyírók, traktor -  

használata, karbantartása, kezelése, gépekkel történő munkavégzés 
•  gépjárművezetői feladatok, útnyilvántartás és menetlevél vezetése 

 
Illetmény és juttatás:  a Munka Törvénykönyve és a hatályos jogszabályok alapján 
 
 Pályázati feltételek: 
 

• szakmunkás végzettség 
• mezőgazdasági vontató jogosítvány 
• magyar állampolgárság,  
• büntetlen előélet, 
•  cselekvő képesség,  

 
Elbírálásnál előnyt jelent:  

• Helyismeret, 
• mezőgazdasági gépkezelő, szerelő végzettség  vagy építőipari szakképzettség 
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• lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat,  
• több irányú szakmai végzettség  
• B kategóriás jogosítvány  

 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai életrajz,  
• iskolai végzettséget, szakképzettséget  tanúsító okiratok másolata,  
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi  bizonyítvány,  
• egyéb –  mezőgazdasági vontató jogosítvány másolata  
• előnyt jelentő feltételek meglétét igazoló okiratok másolata, 
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a 
pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők 
általi megismeréséhez 

• amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló 
írásbeli nyilatkozat.  

 
A munkakör betöltésének időpontja: az elbírálását követően tölthető be 
  
A pályázat benyújtásának  határideje:  2016. június  23. 16. 00 óra  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak Hantos Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hantos/…….-…../2016., 
valamint a beosztás megnevezését: települési karbantartó-gondnok  

• Személyesen: Fischer  József Polgármester, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz.   
 
Az állás betöltésével kapcsolatosan további információkat Fischer  József polgármester 
nyújt (2434 Hantos, Nagylóki út 3. , Telefon: 06(25)506-000)  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat  Hantos  Község Önkormányzata Képviselőtestülete bírálja el.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

• az Önkormányzat  hirdetőtáblái „ 
2. A Képviselőtestület utasítja és felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívásnak 

közzététele és a létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtegye    

 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő:  folyamatos  
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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 18.55 órakor bezárom.                      

   

K.m.f. 

 
 
   /:Fischer József:/                                   /: Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 

/: Bódi Zoltán:/ 
jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 


