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• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  42/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Döntés  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda 
Bölcsőde  vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról, a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  intézményvezetői 
megbízásáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  43/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  
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határozata- Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak  megválasztása 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  47/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.-évi  munkájáról szóló 
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határozata- Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  
beszereltetéséhez történő hozzájárulásról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  49/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki 
út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  50/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  51/2014.(VIII.12.) számú 

határozata- A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   
víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadása 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  52/2014.(VIII.12.) számú 
határozata- Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 
12-én    (  kedden) 17.00   –órakor     tartott        üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 

 Suhaj Józsefné                                 
                         Hangyál Csaba                     
                         
     
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző  
  Juhász Ilona jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                                 
                        Fischerné Koncz Katalin 

Zab Zsuzsanna települési képviselők 
         
Koncz Tímea külsős alpolgármester  
               

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
három     fő jelen van ,azt  megnyitom.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő, Zab Zsuzsanna települési képviselő 
valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
1./  A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  vezetői álláshelyére 
beérkezett pályázat elbírálása  

Előadó:  Fischer József  polgármester 
 
2./ Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  támogatásáról 
 Előadó: Fischer József polgármester  
 
3./ Hantos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  elfogadása 
Előadó:  Fischer József polgármester 
 
4./Sárbogárdi Rendőrkapitányság állománytáblájának tervezett módosítása véleményezése 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
5./ Hantos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása 
Előadó:  Gálné Papp Erika jegyző 
 
6./ Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 
Előadó:  Gálné Papp Erika jegyző 
 
7./  A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet  megalkotása.  

Előadó: Fischer József polgármester  
 
8./  Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  beszereltetéséhez történő 
hozzájárulásról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
9./  Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 
üzlethelyiség bérbeadásáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
10./   Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 

elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú közszolgáltatási  

szerződés módosításáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
11./ A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű rendszer 

2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
12./ Bejelentések 
 
 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan , három igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   elfogadta 

                              
 

1. napirend 
 

A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  vezetői álláshelyére 
beérkezett pályázat elbírálása 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit – a pályázatot a véleményezési anyaggal együtt-   áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A pályázó sajnos családi okok miatt nem tud részt venni az ülésen. A pályázati 
kiírásnak mindenben megfelel a pályázata. Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy 
egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy az írásos előterjesztésben is olvasható volt a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda 
és Egységes  Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztására, magasabb vezetői megbízásra 
vonatkozó pályázati felhívásról a képviselő-testület az  intézmény megalakításakor , 
2013. május 27-én tartott ülésén a 78/2013.(V.27.)  számú határozatával  döntött. 
 
A pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabályok szabályozzák: 
-  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)  
-  a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 66-68. §-ai 
- a pedagógusok előmeneteli rendszerét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását 
szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetői  
megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. §  
2. pontja értelmében, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati 
feltételeket a pályázat kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás 
feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszerét és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet  szabályozza.  
Az eljárás lebonyolításánál a jegyző és hivatala teljes részletességgel meghatározott 
eljárásrendet kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszerét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5)-(7)  bekezdései  alapján az 
intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat - ide nem 
értve a pályázati feltételek meghatározását - az állami intézményfenntartó központ 
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vezetője, a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más 
fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: 
pályáztató) látja el.  Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló 
pályázati felhívást - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl - a miniszter 
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell, egyéb magasabb vezetői, 
vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét 
ezekben az esetekben is a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 
történő közzétételtől kell számítani. A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) 
bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell: 

a) a munkahely megjelölését, 
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 
 

A pályázati felhívást – tekintettel arra, hogy egyetlen pályázat benyújtására sem került 
sor- a képviselő-testületi határozatnak megfelelően  2013. évben többször  ( 
háromszor) megjelentettük  a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, 
valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben is.   
Az idei évben legutóbb 2014. április 29-én jelentettük meg az intézményvezetői 
álláshelyre a pályázati felhívást Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes 
oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 10. számában 2014. 
június 12-én. 
 
A vonatkozó jogszabályok szigorú határidőket szabnak pályáztatás lebonyolításával 
kapcsolatban. A pályázatot a legkorábbi lehetséges időpontban kiírta az 
önkormányzat, de annak Közlönyben történő megjelenésére több mint egy hónapot 
kell illetve  kellett várni. A pályázati felhívásban szereplő határidők meghatározásakor 
a fentieken túl figyelembe vettük a potenciálispályázó – a jelenlegi intézményvezető- 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségét igazoló 
diploma megszerzésének időpontját is figyelembe vettük, így a pályázat 
benyújtásának határideje:  2014. június 30. volt. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszerét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 23.§ (1) –(2) bekezdése alapján a pályázati eljárásban biztosítani 
kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást 
megkapják, és az intézményt megismerhessék.  A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott 
feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 
továbbításához. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszerét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban Kormányrendelet) 21. §  (1) 
bekezdés aa.) pontja alapján a köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási 
jogosítványaitól függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak minősül a miniszter, az 
országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi 
önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fenntartó vezetője 
vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás, a tagintézmény vezetői 
megbízás, 
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A Kormányrendelet 22. §  (1) bekezdése értelmében a 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, 
vezetői megbízást - a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - az év során 
bármikor, öt évre kell adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt. 67. 
§ (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával 
ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával. 
 
A Kormányrendelet 22. §  (2) bekezdése alapján ha  a nevelési-oktatási intézményben az 

intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő 

időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha az 

(1) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál 

legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. 

 
  
A Kormányrendelet 23. §  (3)-(5) bekezdései illetve 23.§ (8) bekezdése továbbá a 24.§ 
(3) bekezdése továbbá az Nkt. 83. § (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése 
tartalmazza az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos véleményezési és elbírálásra 
vonatkozó szabályokat. 
 
A kormányrendeletben szabályozottak szerint a pályáztató a pályázattal kapcsolatos 
vélemények kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább 
harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A 
nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján 
a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési 
programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület 
(szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a 
Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve. A pályáztató a pályázattal együtt megküldi 
a megbízási jogkör gyakorlójának a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja a megbízási 
jogkör gyakorlóját, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal.  A pályázatot a 
véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a 
huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy 
képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a 
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első 
testületi ülésre be kell nyújtani. Vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi 
nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. A 
vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a 
köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény. 
 
. Az Nk. tv. 83. § (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése értelmében a 
fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése 
kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői 
szervezet, a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. A vélemények 
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési 
joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére 
áll. A vélemény kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének napjától 
számított legalább 30 napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 
 
Mindezen jogszabályi előírásokat figyelembe véve lett a  pályázat elbírálási határideje 
meghatározva- a véleményeztetési eljárás lefolytatásához szükséges időtartamokat is 
figyelembe véve- 2014. augusztus 15.napjában. 
 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői 
álláshelyre  kiírt pályázati felhívásra 2014. június 30-ig lehetett  pályázni. A 
pályázati felhívásra határidőn belül, 2014. június 30-án  egy pályázat érkezett. 
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I. A pályázó személy adatai 
 
Horváthné Varjas Krisztina 2434 Hantos, Nagylóki út 5. szám alatti lakos 2014. 
június 30.án nyújtotta be pályázatát a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde vezetői álláshelyére. A pályázó ezt megelőzően is 
Önkormányzatunk fenntartásában működő óvodában  dolgozott 2005-2012. között 
óvodapedagógusként, 2012. -2013. között tagintézmény vezetőként és 2013. -2014. 
június 30. között megbízott intézményvezetőként. 
 A pályázó 
szakirányú szakképzettsége: Oklevelét 2005. június 22-én szerezte  az ELTE 
Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karán, ahol óvodapedagógus  szakképzettséget 
szerzett.  
• A pályázó nyilatkozata szerint ECDL tanfolyamon vett részt és  B kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik.  
• 2004-ben államilag elismert, német alapfokú C nyelvvizsgát szerzett. 
• 2006-2007. között társadalombiztosítási ügyintézői tanfolyamon vett részt. 
• 2013-ban  Két éves kortól az óvodában 60órás pedagógus továbbképzésen vett 
részt 
• 2014. május 24-én  közoktatási vezetői és pedagógusi szakvizsgát szerzett. 
 

A pályázó pályázatához csatolta az oklevele, szakképzettségét igazoló okirata  
másolatát, fényképes szakmai önéletrajzát, az intézményvezetésére vonatkozó 
programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel három 
példányban  a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa másolatát, továbbá 
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatát , a 
vagyontételi kötelezettséget vállaló nyilatkozatát. 
A pályázó nyilatkozott arról is, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt 
ülést kér. 
A pályázó iskolai végzettsége megfelel a pályázati kiírásban előírt iskolai 
végzettségnek. A benyújtott pályázó csatolta  a pályázati felhívásban előírt 
valamennyi mellékletet. 
A benyújtott pályázat és annak mellékletei az előterjesztés melléklete. 
 
Nk. tv. 83. § (4) bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése továbbá a 
Kormányrendelet 23. §  (3)-(5) bekezdései illetve 23.§ (8) bekezdése továbbá a 24.§ 
(3) bekezdése  rendelkezéseit figyelembe véve lefolytattuk a beérkezett pályázattal 
kapcsolatos véleményezési eljárást. 
2014. 07.04-én a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 
Alkalmazotti közösségének és a Szülői Munkaközösségének megküldtük a pályázatot 
és kértük, hogy  a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő 
döntése kialakítása előtt alakítsák ki azzal kapcsolatos véleményüket. A 
véleményezési eljárásra 30 napot biztosítottunk. 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Alkalmazotti 
közösségének és a Szülői Munkaközösségének küldött megkereső levél és tértivevény 
másolata jelen előterjesztés melléklete. 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Alkalmazotti 
közössége és a Szülői Munkaközössége a véleményezési eljárást lefolytatta és 2014. 
július 18-án  véleményüket eljuttatták hozzánk. 
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. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Alkalmazotti 
közösségének és a Szülői Munkaközösségének véleményezési eljárása anyaga ( 
meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv) jelen előterjesztés melléklete 
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Alkalmazotti 
közössége és nek és a Szülői Munkaközössége is támogatja Horváthné varjas 
Krisztina intézményvezetői megbízását. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony kiegészítését. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket  
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Meddig van kinevezve a megbízott vezető? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A képviselő-testület döntése értelmében a jelenlegi megbízott vezető megbízatása az 
intézményvezető kinevezéséig, maximum 2015. június 30-ig szól.  
 
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 Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda Bölcsőde  vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról” szóló 
határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kérem, hogy aki „a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  
vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról „szóló határozati javaslatot 
elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos  Községi   Önkormányzat Képviselő-testületének  42./2014.(VIII.12.) 
számú határozata 

Döntés  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  vezetői 
álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda 

és Egységes Óvoda- Bölcsőde  intézményvezetői megbízásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
1/. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A § (1) bekezdése, és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 67.§ (7) 
bekezdése alapján - figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet 22. §-ában  foglaltak alapján tekintettel az Nkt. 83 § (4) 
bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése alapján véleményezési jogkörrel 
rendelkező Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
alkalmazotti közössége és szülői munkaközössége véleményére is – a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. 
pontja  biztosított hatáskörében eljárva – 
 

Horváthné Varjas Krisztinát (sz.: Varjas Krisztina, Székesfehérvár, 
1984.01.18. anyja neve: Ujj Katalin) 2434 Hantos, Nagylóki út 5.sz. alatti 
lakost, (közalkalmazottat 

2014. augusztus 15. napjától 2019. augusztus 15.. napjáig 
terjedő 5 éves időtartamra  

 
a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde   óvodavezetői,  

intézményvezetői feladatainak ellátásával  megbízza. 
 

2. Horváthné Varjas Krisztina (sz.: Varjas Krisztina, Székesfehérvár, 
1984.01.18. anyja neve: Ujj Katalin) 2434 Hantos, Nagylóki út 5.sz. alatti 
lakost, (közalkalmazott havi illetményét (figyelemmel a Kjt. és az Nkt. 
rendelkezéseire) az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- Nkt. 7. melléklete szerinti garantált illetmény :            216.225. Ft 

 
-Garantált illetmény összesen:           216.225  Ft 
-Illetménypótlék, intézményvezetői pótlék:         61.858   Ft 
-Illetménypótlék összesen:                61.855   Ft 
-Kereset összesen:                        278.083 Ft
  
 

-Kerekítés miatt :                                    17 Ft 

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Mindösszesen:                                                                          278.100 Ft 

 

3. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  a közalkalmazott kinevezési 
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okiratainak elkészítéséről, továbbá a  közalkalmazott foglalkoztatásával 
kapcsolatos iratokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére.                          

 
            Felelős: Fischer József polgármester 
             Határidő: 2014. szeptember 1. 
 

2.napirend 
 

Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  támogatásáról 
 
 
A  képviselő-testület tagjai  az előterjesztést, a    határozati javaslatot és mellékletét   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A képviselő-testület tagjai a kérelmet kézhez kapták. Jelen van a kérelmező is 
szerencsére Amikor megkaptam ezt a kérést,  azonnal azt mondtam,hogy támogatni 
kell , hiszen a dolgozóink képzését támogatni kell. Én a képzési költség felét 
gondoltam ,hogy fizessük ki, hiszen korábban is ennyivel támogattuk dolgozóinkat. 
 
Megkérdezem a jelenlévő Juhász Gabriellát van-e valami kiegészítése? 
 
Juhász Gabriella a Hantosesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
megbízott vezetője: 
 
Én azért jöttem vissza a faluba ,mert itt szeretnék ténykedni. A gyerekek közelében 
szeretnék maradni. Tanulnunk is kell folyamatosan, hiszen erre szükség van, itt a 
faluban szeretném kamatoztatni a megszerzett tudást. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az óvoda költségvetését –pozitív döntés esetén -ezzel az összeggel fogjuk megemelni. 
 
Felkérem a Jegyző asszonyt, hogy egészítse ki az eddig elhangzottakat. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Juhász Gabriella  (2434 Hantos, Hunyadi utca 14.. szám alatti lakos) , mint a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde   óvodapedagógusa   azzal a 
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a   közoktatási vezető és pedagógusi 
szakvizsga tanulmányai elvégzését   támogassa Önkormányzatunk a  képzés  díjának 
támogatásával.. 
 
A képzés négy féléves , a képzés költsége félévenként 135.000 Ft azaz 
Százharmincötezer forint, amely tanévenként az infláció mértékével növekszik. )   
A képzési költség magában foglalja : az oktatás, a vizsgák, tananyagcsomag és az 
adminisztrációs költségeket. Az oktatás formája távoktatás, a konzultációs helyszín 
Székesfehérváron , a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola.  Félévente 3 
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alkalommal szükséges hétköznap, munkaidőben a képzésen történő személyes 
részvétel, így ezekre a napokra helyettesítésről kell gondoskodni, melynek 
természetesen szintén vannak költségei. 
 
A képzés célja: felkészítést nyújtani a közoktatás különböző szintű vezetői 
munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához. 
 
A határozati javaslatban a polgármester úr által már elmondottaknak megfelelően az 
szerepel:   javasolja, hogy  a képviselő-testület, mint a Hantosi Gesztenyéskert Óvoda 
és Egységes Óvoda fenntartója   támogassa Juhász Gabriella  kérelmét azzal, hogy a 
képzése költségeit  félévenként 135.000 Ft azaz egyszáz harmincötezer  forint 50%-át 
67.500 Ft-ot azaz hatvanhét ezerötszáz forintot vállalja át , Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetése képzés- továbbképzés 
előirányzatát  az első félév képzési díjának 50%-val 67.500 Ft-tal  emelje meg az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési tartalék keretének terhére. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület  vállaljon kötelezettséget arra, hogy a 
2015. évi illetve 2016. évi költségvetésében a képzés 2. 3. illetve negyedik féléve  
képzési költségei 50%-a fedezete céljából a Hantosi Gesztenyéskert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde  2015. és 2016. évi évi költségvetése képzés- 
továbbképzés előirányzatára 2015 és 2016. évben összesen  202.500 Ft-ot ( 
tanévenként inflációval megnövelt összegét)   illetve a tanfolyamok  képzési 
költségeit  biztosítja. 
Javasolja , hogy a képviselő-testület a képzés ideje alatti félévenkénti 3 munkanap 
összesen 12 munkanap helyettesítési költségeinek fedezetét is biztosítsa 
költségvetéseiben. 
 
Mindezen támogatásért cserébe javasolja,  hogy a Képviselő-testület kezdeményezze, 
mint fenntartó a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde  
vezetőjénél, mint munkáltatónál Juhász Gabriella  munkavállalóval tanulmányi 
szerződés megkötését, valamint azt, hogy  a  Képviselő-testület kezdeményezze, mint 
fenntartó a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  
vezetőjénél, mint munkáltatónál azt, hogy  tanulmányi szerződésben   a támogatás 
nyújtása fejében kösse ki, hogy Juhász Gabriella munkavállaló vállalja  a képzés 
befejezését követő három évig a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsődénél  munkaviszonya fenntartását, az itt történő munkavégzést. 
 
A határozati javaslatban szerepel továbbá , hogy a  Képviselő-testület kezdeményezze 
a munkáltató Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
vezetőjénél a tanulmányi szerződésben annak a jognak a fenntartását, hogy a 
tanulmányi szerződést felbonthassa, ha 

• a  munkavállaló a   támogatásra érdemtelenné válik, 
• a szerződésben vállalt tanulmányi, munkavégzési, munkavállalási  valamint 

vizsga kötelezettséget neki felróható okból nem teljesíti. 
valamint ha a támogatásban részesülő Munkavállalót a tanulmányi   szerződésben 
meghatározott  és általa vállalt kötelezettségének nem tesz eleget  vagy egyéb 
lényeges szerződésszegést követ el, akkor köteles Hantos Községi  Önkormányzat, 
mint támogatást nyújtó részére a nyújtott támogatást 30 napon belül megfizetni.  

Az előterjesztés mellékleteként a  képviselő-testület tagjai  megkapták Juhász 
Gabriella 2434 Hantos, Hunyadi utca 14. szám alatti lakos kérelmének valamint 
Horváthné  Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde korábbi megbízott vezetője és a meghirdetett álláshelyre pályázatot 
benyújtott óvodapedagógus támogató levelének másolatát is. 
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Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony kiegészítését. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz?  

 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy „a Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi 
szakvizsga tanulmány  támogatásáról” szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki „a Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  
támogatásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja , az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  43./2014. (VIII.12.) 
számú határozata 

 
Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány  támogatásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „Döntés  közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga 
tanulmány  támogatásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbiak szerint 
határozott: 
 
A Képviselő-testület  támogatja Juhász Gabriella   (sz. Székesfehérvár, 
1973.05.19.. anyja neve: Jáger Ilona) 2434 Hantos,  Hunyadi utca 14.. szám alatti 
lakos  

közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga 
 
összesen  négy féléves  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Műszaki Pedagógiai Tanszéke (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I-
ép. A szárny I. emelet.) képzési intézményben folyó  képzését, azzal, hogy 
számára  az alábbi támogatásokat nyújtja számla és egyéb igazolások ellenében: 
 
-  képzés költségének 50%-anak megfelelő,  2014/2015. tanévben két félévben 

összesen 135.000 Ft, azaz egyszáz harmincötezer forint, a 2015/2016 
tanévben  két félévben összesen 135.000 Ft, azaz egyszáz harmincötezer 
forint  illetve ennek az infláció mértékével megemelt összege  ( összesen: 
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270.00 Ft azaz kettőszáz hetvenezer  forint és tanévenként a képzési költség 
inflációval megemelt összege) átvállalását, 

- valamint félévenként 3, összesen 12 nap helyettesítés költségeinek 
biztosítását. 

 
A Képviselő-testület Juhász Gabriella számára  a képzése költségei felének 
biztosítása érdekében a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde 2014. évi költségvetése képzés- továbbképzés előirányzatát  Juhász 
Gabriella  első félév képzési díjának felével azaz 67.500 Ft-tal megemeli Hantos 
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tartalék keretének terhére. 
 
A Képviselő-testület Juhász Gabriella képzési támogatásaként a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetése 
helyettesítés előirányzatát a három  nap helyettesítés i díj összegével megemeli 
Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tartalék keretének 
terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetése képzés- 
továbbképzés előirányzatának   67.500 Ft-tal , a helyettesítés előirányzatának 3 
nap helyettesítési díjának összegével történő módosítása érdekében a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjénél, mint munkáltatói jogkör 
gyakorlójánál fenti támogatások biztosítása érdekében kezdeményezze Juhász 
Gabriella munkavállalóval  tanulmányi szerződés kötését és abban az 
Önkormányzat által nyújtott ( képzési költség 50%-ának továbbá félévenként 3 
nap helyettesítési díjának átvállalása)  támogatásért cserébe az alábbiak 
kikötését: 
- tanulmányi szerződésben   a támogatás nyújtása fejében  Juhász Gabriella  
munkavállaló vállalja  a képzés befejezését követő három évig a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődénél munkaviszonya 
fenntartását, az itt történő munkavégzést, 
-  a munkáltató Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
vezetője a tanulmányi szerződésben tartsa fenn annak a jogát, hogy a tanulmányi 
szerződést felbonthassa, ha 

• a  munkavállaló a   támogatásra érdemtelenné válik, 
• a szerződésben vállalt tanulmányi, munkavégzési, munkavállalási  

valamint vizsga kötelezettséget neki felróható okból nem teljesíti. 
• valamint ha a támogatásban részesülő Munkavállalót a tanulmányi 

szerződésben meghatározott  és általa vállalt kötelezettségének nem tesz 
eleget  vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, akkor köteles 
Hantos Községi  Önkormányzat, mint támogatást nyújtó részére a 
nyújtott támogatást 30 napon belül megfizetni. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Juhász Gabriella 2434 
Hantos, Hunyadi utca 14.szám alatti lakost döntéséről értesítse, továbbá a 
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjénél, mint 
munkáltatói jogkör gyakorlójánál fenti támogatások biztosítása érdekében 
kezdeményezze Juhász Gabriella  munkavállalóval  tanulmányi szerződés kötését 
, a tanulmányi szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
Juhász Gabriella a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
megbízott vezetője  17.25 –kor elhagyta az ülést. 

 
3.napirend 

 
Hantos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  elfogadása 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Felkérem  a Jegyző Asszonyt, hogy a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan mondja el  miért szükséges ez. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) 
bekezdése alapján az Önkormányzat az új törvényi szabályozásnak megfelelően 
elkészítette Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat), melyet a 
Képviselő-testület a Képviselő-testület 92/2012. X.04..) határozatával fogadott el. 
 
A Szabályzat  módosítását elsődlegesen az időközben bekövetkezett törvényi 
változások indokolják. A Szabályzat módosításának lényegi eleme a Kbt. 
megváltozott szemléletének megjelenítése és közbeszerzési gyakorlatunknak a 
módosult jogszabályi rendelkezésekhez igazítása. 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 18. §-ának 2013. július 1. napjától 
hatályos rendelkezései - a korábbi törvényi szabályozástól eltérően - az 
egybeszámítási kötelezettség helyett a részekre bontás tilalmát mondják ki, tehát adott 
beszerzés vonatkozásában tiltják a több eljárásra bontást és a közbeszerzési szabályok 
ily módon történő megkerülését. Az uniós irányelvi rendelkezésekkel összhangban, az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát is figyelembe véve építési beruházás esetén az 
egybeszámítási kötelezettség szempontjából a beszerzés műszaki és gazdasági 
funkcionális egységét kell vizsgálni. 
A törvényi változásra figyelemmel a korábbi egybeszámítási szabályok alkalmazását 
segítő, a Szabályzat függelékét képező kódrendszer használata feleslegessé vált, így 
az a szabályzatból törlésre került. 
Ugyancsak a 2013. július 1-i törvényi változás eredményeképpen módosultak a 
közzététel szabályai. A korábbi - az ajánlatkérő honlapján keresztül történő - 
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tájékoztatás helyett ma már a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban kell közzétenni a nyilvános dokumentumokat, információkat. Ennek 
megfelelően a Szabályzat közzétételre vonatkozó rendelkezései szintén módosítást 
igényeltek. 
A közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó rendelkezések kiiktatásra kerültek a 
Szabályzatból, tekintettel arra, hogy az eljárásba bevonásra kerülő külső szakértők 
kötelezettségeit a velük kötött megbízási szerződések teljes körűen tartalmazzák. Ezt 
figyelembe véve egyrészt indokolatlan a Szabályzat hatályának kiterjesztése az 
ajánlatkérő szervezetén kívüli szereplőkre, másrészt az aktuális változások a 
szerződések keretei között rugalmasabban kezelhetők.   
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a  Jegyző Asszony által tett  kiegészítést. 
 
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:  
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy „a Hantos Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának  elfogadásáról”  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a „Hantos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  
elfogadásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44./2014. (VII.29. ) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata jóváhagyásáról 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében  Hantos   Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata 
jóváhagyása című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának tervezetét ( mely jelen határozat 
melléklete) változatlan formában jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzat 
érvényesülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

4.napirend 
 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság állománytáblájának tervezett módosítása véleményezése 

 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 

végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagban szerepel ,hogy új emberek kerültek be a rendszerbe és át kell 
alakítani a rendőrségi állománytáblát.  az elképzelést a magam részéről támogatni 
tudom. Felkérem a Jegyző asszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Sárbogárdi Rendőrkapitány dr. Lasancz Zoltán 2014. július 25.-én érkezett 
levelében tájékoztatott arról, hogy az irányítása alá tartozó  Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság állománytáblájának módosítását  tervezik a létszám változatlanul 
hagyása mellett a funkcionálisan nem működő Sárosdi Rendőrőrs és a Mezőszilasi 
Rendőrőrs státuszainak átcsoportosításával. A Rendőrkapitány úr levelének másolatát 
jelen előterjesztés mellékleteként a képviselő-testület tagjai részére megküldöm. 
 
A tervezett módosítás lényege az alábbi: 

• a ténylegesen működő Sárkeresztúri Rendőrőrs  alárendeltségébe kívánják 
tenni a Sárosdi Rendőrőrs 5 körzeti  megbízotti státuszát és az 1 
közalkalmazotti státuszát ( több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott) 
az őrsparancsnoki státuszból közvetlen a kapitányságvezető alárendeltségébe 
hivatalvezetői státuszt létrehozni azonos besorolási kategória meghagyása 
mellett 

• a ténylegesen működő Cece Rendőrőrs alárendeltségébe kívánják tenni a 
Mezőszilasi rendőrőrs 3 körzeti megbízotti státuszát. Az őrsparancsnoki 
státuszból pedig a Bűnügyi Osztály Vizsgálati alosztályon egy kiemelt 
fővizsgálói státuszt kívánnak pluszként létrehozni. 

 
Az állománytábla tervezett módosítását a hatékonyabb működés és a közvetlen 
irányítás érdekében tartják indokoltnak és szükségesnek. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében a 
rendőrkapitányság a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv 
létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az érintett települési 
önkormányzat képviselő-testületének véleményét. 
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Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszonynak a kiegészítést. 
A Sárkeresztúri őrs egy modernebb őrs, reméljük , hogy a térfigyelő kamerák mellett 
ezzel a lépéssel is  javul a közbiztonsági helyzete településünknek. 
. Nagyon szimpatikusak az ott dolgozó rendőrök. 
Kérdezi 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:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy „a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 
állománytáblájának tervezett módosítása véleményezéséről” szóló    határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki „a Sárbogárdi Rendőrkapitányság állománytáblájának tervezett 
módosítása véleményezéséről”szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45./2014. (VII.29. ) számú határozata 

 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság   állománytáblájának tervezett módosítása 

véleményezése 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Sárbogárdi Rendőrkapitányság   
állománytáblájának tervezett módosítása véleményezése” című előterjesztést és 
az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve 
egyetért a Sárbogárdi Rendőrkapitányság állománytáblájának alábbiak szerint 
történő módosításával egyetért, azt támogatja: 
 

• a ténylegesen működő Sárkeresztúri Rendőrőrs  alárendeltségébe  tenni a 
Sárosdi Rendőrőrs 5 körzeti  megbízotti státuszát és az 1 közalkalmazotti 
státuszát ( több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott) az 
őrsparancsnoki státuszból közvetlen a kapitányságvezető alárendeltségébe 
hivatalvezetői státuszt létrehozni azonos besorolási kategória meghagyása 
mellett 

• a ténylegesen működő Cece Rendőrőrs alárendeltségébe  tenni a Mezőszilasi 
rendőrőrs 3 körzeti megbízotti státuszát. Az őrsparancsnoki státuszból pedig 
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a Bűnügyi Osztály Vizsgálati alosztályon egy kiemelt fővizsgálói státuszt  
pluszként létrehozni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányságot értesítse. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 08.15. 
 
 

5.napirend 
 
Hantos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Én átadnám a szót a Jegyző Asszonynak. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Magyarország Köztársasági Elnöke  a helyi  önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános  választásának időpontját 2014. október 5. napjára tűzte 
ki. A választások sikeres lebonyolításának elengedhetetlen feltétele a választásoknál 
közreműködő választási szervek létrehozása.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a 
értelmében a helyi választási bizottság  három- az egy szavazókörrel rendelkező 
településen öt - tagját. a települési önkormányzat képviselő-testülete  a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, a 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
 
A Ve 24.§ (1) bekezdése értelmében  a szavazatszámláló bizottság három tagját és 
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az 
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási 
iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat 
települési szinten kell megválasztani. 
A Ve. 24.§ (2) bekezdése értelmében az egy szavazókörrel rendelkező településen 
nem kell szavazatszámláló bizottságot választani. 
 
A Ve. 25.§-ban foglaltak értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.  A választási bizottság tagjainak 
és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a 
közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
A Ve. 26. § értelmében, ha  a választási bizottság tagjainak megválasztására 
határidőben nem kerül sor, 
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének 
indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
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b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének 
indítványára a területi választási bizottság, 
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi 
választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a 
Nemzeti Választási Bizottság 

- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza. 
 
A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottság tagja a köztársasági 
elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, 
választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
valamint jelölt, továbbá valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő 
szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója.  
 
Javaslatomat az alábbiak szerint teszem meg: 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzőjeként, tekintettel arra, hogy a 2014. 
évi országgyűlési választások valamint a 2014. évi Európai Parlamenti választások  
során a választási bizottság zökkenőmentesen végezte munkáját, kisebb 
módosításokkal  –  Rauf Béláné HVB elnök és Mányoki Istvánné póttag  nem vállalta 
továbbiakban a munkát  indítványozom az alábbi személyeknek a helyi választási 
bizottság tagjává történő megválasztását: 
 
Horváth Jánosné   2434 Hantos, Nagylóki út 38. 
Ménesiné Varga Tímea 2434 Hantos, Jókai utca 11. 
Varga Antal   2434 Hantos, Hunyadi utca 17. 
Klézli Jánosné  2434 Hantos, Óvodaköz 7. 
Kertész Mihályné  2434 Hantos, Dózsa utca 28.  
 
A Helyi Választási Bizottság póttagjává pedig 
 
Juhász Gabriella  2434 Hantos, Hunyadi utca 14.  
Nagy Gyuláné  2434 Hantos, Nagylóki út 30. 
Határ Istvánné  2434 Hantos, Nagylóki út 2/a. 
A javasolt személyek megválasztásuk esetén vállalják a helyi választási bizottsági 
tagságot, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy megválasztásukat a képviselő-testület 
nyilvános ülésén tárgyalja.       
A bizottsági tagokra történő javaslattétel során figyelemmel kell lenni a választási 
szervek tagjaival szemben támasztott követelményekre. A javasolt személyek a 
törvényi választhatósági feltételeknek megfelelnek. 
 
A helyi választási bizottságban teljes jogú tagként vesznek részt a jelölő 
szervezetek, illetőleg a független jelöltek által megbízott tagok. 
 
A  Ve.28. § -30 §-a  értelmében a  területi választási bizottság, az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási bizottság további 
egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, 
valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. 
A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező 
településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát 
állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. 
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A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a 
választási bizottság 27. § és 28. § szerinti tagjának megbízására. 
Egy jelölő szervezet, illetve párt, valamint egy független jelölt egy választási 
bizottságba legfeljebb a 27. § és 28. § szerinti számú tagot bízhat meg. E bekezdés 
alkalmazásában a jelölő szervezet által megbízott tagnak kell tekinteni azt a 
megbízott tagot is, akit a jelölő szervezet mint közös jelöltet vagy listát állító jelölő 
szervezet más jelölő szervezettel együttesen bíz meg. 
 A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell 
bejelenteni. 
 
A megválasztott és a delegált helyi választási bizottsági tagok az illetékes 
polgármester előtt esküt tesznek. Eskütétel nélkül a választási szervek egyetlen tagja 
sem vehet részt a választások lebonyolításában.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottságba  javasolt 
személyeket válassza meg, hogy a további szükséges intézkedések időben 
elvégezhetők legyenek.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „a Hantos Község Helyi Választási Bizottsága 
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki „a Hantos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 46./2014.(VIII.12.) 

számú határozata: 
 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi Választási Bizottság 
tagjainak, póttagjainak  megválasztása” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

1.) A képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választására, a következő általános választásra 
létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig -  a helyi választási 
bizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
 
Horváth Jánosné   2434 Hantos, Nagylóki út 38. 
Ménesiné Varga Tímea 2434 Hantos, Jókai utca 11. 
Varga Antal   2434 Hantos, Hunyadi utca 17. 
Klézli Jánosné  2434 Hantos, Óvodaköz 7. 
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Kertész Mihályné  2434 Hantos, Dózsa utca 28.  
 

2.) A képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati képviselők  
és polgármesterek választására, a következő általános választásra 
létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig -  a helyi választási 
bizottság póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
 
Határ Istvánné   2434 Hantos, Nagylóki út 2/a. 
Nagy Gyuláné  2434 Hantos, Nagylóki út 30. 
Juhász Gabriella  2434 Hantos, Hunyadi utca 14. 

 
3.)  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi választási 

bizottság választott és delegált tagjaitól az esküt vegye ki.  
Határidő: 2014. augusztus 25. 
Felelős: Gálné Papp Erika jegyző 
   

6.napirend 
 

Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az anyagot megkaptuk. Én megvallom őszintén meglepődtem, hogy ilyen sok ,31 
testületi ülésünk volt 2013-ban, több, mint Nagylók településnek.. Megkérdezi a 
beszámolót készítő Gálné Papp Erika Jegyző Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
Nagylóki Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  beszámolóját szóban nem 
kívánom kiegészíteni. Az írásos beszámoló részletesen tartalmazza a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal tavalyi évben végzett munkájáról szóló adatokat, 
információkat. 
Természetesen minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolok. A Polgármester Úr 
által felvettetekre viszont szeretnék reflektálni: pont azért, mert a képviselő-testületi 
ülések előkészítése és utána annak jegyzőkönyvezése jelentős adminisztrációs terhet 
ró a Hivatalra és a tervehetőség érdekében van az, hogy folyamatosan kérem: 
próbáljuk a képviselő-testületi üléseken tárgyalt napirendi pontokat összegyűjteni és  
lehetőség szerint a tervezett, rendes üléseken túl a rendkívüli ülések számát 
minimálisra  visszaszorítani. Természetesen, ha szükséges a Hivatala a rendkívüli 
üléseket is megfelelően előkészíti, de tervezéssel ezek számát csökkenteni lehetne. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony kiegészítését.  
Azt hiszem ez a beszámoló egy külső szemlélőnek is mutatja milyen sok és sokféle  
munkát végeznek a kollégáink itt a Hivatalban. Köszönöm a csapat munkáját! 
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Rengeteg a munka  a startmunkától kezdve az összes többi munkáig és nincs 
elmaradás, mindennel határidőre kész vagyunk. 
 
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:  
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy „a Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi munkájáról”  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki a Beszámoló a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
munkájáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Hantos  Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének  
47./2014.(VIII.12.)  számú    h a t á r o z a t  a 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013-évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a : 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.-évi  munkájáról 
szóló beszámolót  elfogadja.  

 

 
 

7.napirend 
 
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet  megalkotása. 

 
A  képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetét és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Nekünk szerencsére már régen nincsenek nem engedélyezett utcaneveink, de azok 
elnevezéséről rendeletet kell alkotnunk. Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy egészítse 
ki az általam elmondottakat. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, a 
fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés 
és a házszám-megállapítás szabályait. Az 51.§ (5) bekezdés szerint a közterület 
elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 
A Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat 
különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése. Az Mötv. 42.§ 8. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át a közterület elnevezése.  
 
Fentiekre tekintettel a Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy a 
településen lévő közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézményeket elnevezze. A közterületek elnevezésének, átnevezésének, 
valamint a házszám-megállapításnak a szabályait a Mötv. nem részletezi, az erre 
vonatkozó szabályozás megalkotására felhatalmazást ad a települési 
önkormányzatnak.   
 
Hantos községben  jelenleg nincs hatályban olyan rendelet, mely a közterületek 
elnevezését, átnevezését, valamint a házszámozás rendjét szabályozná.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  így esetenként, határozatban 
döntött a közterületek elnevezéséről, figyelemmel a magyarországi hivatalos földrajzi 
nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló – jelenleg is hatályos – 303/2007. 
(XI.14.) Korm. rendeletben foglalt szabályokra. 
 
A jogszabályban meghatározott rendeletalkotási kötelezettség teljesítésével Hantos 
község  közigazgatási területén – az eddig alkalmazott gyakorlatra is tekintettel – a 
közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak egységes rendje alakulhat 
ki, amely elősegítheti a könnyebb tájékozódást, az egyes területek, építmények jobb 
beazonosíthatóságát.  
A szabályok megfogalmazásakor törekedtünk arra, hogy az eljárási rend egyszerű és 
közérthető legyen, továbbá a döntéshozók számára megfelelő mozgásteret, döntési 
szabadságot biztosítson.  
 
A közterület, illetve közintézmény nevekkel kapcsolatban az Mötv. 13. § (2) 
bekezdése korlátozást tartalmaz, mely szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

A Mötv. 13. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség 
merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról 
beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 
 
Hantos  településen lévő közterületek elnevezésének - Mötv. 13. § (2) bekezdése 
alapján történő – megváltoztatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy egyik 
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közterület sem viseli olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
tartalmaz olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 
 
A rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület tagjai a rendelet előzetes 
hatásvizsgálatát és indokolását is megkapták. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony 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 közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló rendelet  megalkotásáról  szóló  önkormányzati  rendelet tervezetet 
fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki a  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
rendelet  megalkotásáról  szóló önkormányzati  rendelet tervezetet elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. ( VIII.13. )  önkormányzati rendelete  
 

közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
önkormányzati  rendelet megalkotása 

 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
 

közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
önkormányzati  rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  

      
(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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8.napirend 
 

Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  beszereltetéséhez történő 
hozzájárulásról 

 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Sárkeresztúri Polgármester Asszony írt egy levelet a környező települések 
vezetőihez. Kérte, hogy az új rendőrőrs klímaberendezésének beszerelését 
támogassuk, mert ez a Rendőrőrs  egy padlástéren található, a berendezés szükséges 
és Sárkeresztúr Önkormányzata ezt nem tudja egyedül ennek költségeit vállalni. 
Én azt gondolom, hogy  a közbiztonság javulását célzó beruházásokat támogassuk. Én 
azt javaslom,hogy lakosságszám arányban támogassuk ezt a beruházást, ezért 30. 000 
forintos támogatást javaslok. 
 
Kérdezi 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:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy a  „Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs 
klímaberendezésének  beszereltetéséhez történő hozzájárulásról”  szóló   határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki a  „Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  
beszereltetéséhez történő hozzájárulásról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
48./2014. (VIII.12.) számú határozata  

 
Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  beszereltetéséhez 
történő hozzájárulásról 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés a  Sárkeresztúri Rendőrőrs 
klímaberendezésének  beszereltetéséhez történő hozzájárulásról” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy 
Hantos település a Sárkeresztúri Rendőrőrshöz tartozó település- a település 
közbiztonságáért feladatot végző rendőrök munkakörülményeinek javítása 
céljából úgy dönt, hogy a  
Sárkeresztúri Rendőrőrs klímaberendezésének  bruttó 394.599 Ft azaz 
háromszáz-kilencvennégyezer-ötszázkilencvenkilenc forint beszereltetési 
költségeihez 30.000 Ft azaz harmincezer forint támogatással hozzájárul az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a  polgármestert, hogy döntéséről a 
Sárkeresztúr Polgármesterét  értesítse, az ügyben a szükséges intézkedést 
megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. 08.31. 
 
 
 

9.napirend 
 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 

üzlethelyiség bérbeadásáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Én már többször próbálkoztam,hogy idehozzunk egy szolgáltatót, de sajnos ez eddig 
nem sikerült. Az előző bérlő,  Timi találta ezt a kozmetikust Sárosdon. Találkoztam 
vele, megnézte a helyiséget. Ő heti kettő alkalommal tudna dolgozni itt. Először 
december 31-ig javaslom  a bérleti szerződést megkötni vele,  havi 5.000 Ft/hó  bérleti 
díj +  rezsi ellenében.   Szeretnénk,ha volna bérlő és szolgáltató a lakosságnak. 
 
Kérdezi 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:  
 
Javaslom a a képviselő-testületnek, hogy „a  Döntés az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról”  szóló   
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki  „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki 
út 3. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásáról” szóló határozati javaslatot 
elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49./2014. (VIII..12.) 
számú határozata 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 

üzlethelyiség bérbeadásáról 
 
Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a " Döntés az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt lévő 
üzlethelyiség bérbeadásáról " tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 3. szám alatt található üzlethelyiség tulajdonosi jogait 
gyakorlójaként tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat és Gergelyiné Sóki Tímea 
bérlő,  2434 Hantos, Hunyadi utca 8. szám alatti lakos között 2003. június 23-án kelt 
helyiségbérleti szerződés, a bérlő felmondása miatt 2014. augusztus 31-vel 
megszűnik. 
 

2. Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
2434 hantos, Nagylóki út 3. szám alatt található üzlethelyiséget 2014. 
szeptember 1-től határozott időre 2014. december 31-ig havi 5000 Ft azaz 
ötezer forint bérleti díj ellenében  kozmetika üzlet működtetése céljából 
bérbe adja  

 
Pekács Szilvia részére  
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  jelen határozat 1. pontjában 
körülírt  bérleti  szerződés tervezetet – mely jelen határozat melléklete- 
változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pekács 
Szilviával a bérleti szerződést írja alá, a szükséges intézkedést tegye meg.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Fischer József polgármester 
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10.napirend 
 
Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 

elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú közszolgáltatási  

szerződés módosításáról 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  

 
Azért vált a napirend tárgyalása szükségessé, mert lejárt a szerződésünk. Felkérem a 
Jegyző Asszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Önkormányzatunk kötelező feladatai egyikeként az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési folyékony hulladék kezelésére önálló hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez és tart fenn.  
Önkormányzatunk az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony 
hulladék kezelésére önálló hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok 
ellátására 2012. október 1-vel közszolgáltatási szerződést kötött Killer 
Mihály (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval. ( 
továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) A közszolgáltatási szerződés 
időtartama határozott idejű? 2013. december 31-ig szólt 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új fejezettel - a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás egészítette ki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvényt. Egyúttal hatályon kívül helyezte a Hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XCIII. törvényt, mely 2012. december 31-ig tartalmazta a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos  
szabályokat.  

 
Tehát a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatást az EU-s 
direktíváknak megfelelően 2013. január l-től már nem a 
hulladékgazdálkodási törvény, hanem a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény IX/A. fejezetében szabályozták.   

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új szabályozást vezetett be 
a korábban „folyékony hulladék” megnevezéssel illetett közszolgáltatás 
tekintetében. 
A folyékony hulladék fogalom helyébe a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz fogalom kerül.  
Fentiek miatt szükséges a közszolgáltatási szerződés 1.1. pontjának módosítása 
az alábbiak szerint: „ A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
fejezete, továbbá a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. szerint 
hulladékkezelési tevékenységnek minősül a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítése, 
elhelyezés céljára történő elszállítása, előkezelése, tárolása, ártalmatlanítása.” illetve 
az 1.2. pontjának módosítása  
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„1.2.Az Önkormányzat a Képviselő-testület …../2014. (VIII.12.).) számú határozata 
alapján megbízza Killer Mihály Vállalkozót, a 2.1. pontban részletezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás elemeinek az ellátásával 2014. január 1.- határozott 
időre, 2015. december 31-ig.” 

 
A közszolgáltatási szerződés egyéb pontjainak változtatására nem teszünk 
javaslatot. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony által tett kiegészítést.  
 
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:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy „a  Döntés a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása" 

tárgyú közszolgáltatási szerződés módosításáról”  szóló   határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki  „a Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése és elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú közszolgáltatási  

szerződés módosításáról” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 50./2014. (VIII..12.) 
számú határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 

elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú közszolgáltatási  
szerződés módosításáról 

 
 

Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a " a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése 
céljára történő elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási szerződés 
módosításáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozza: 

 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 1-én 
hatályba lépett "Települési folyékony hulladék begyűjtése és elhelyezése 
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céljára történő elszállítása" tárgyú Killer Mihály (7000 Sárbogárd, 
Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval megkötött Közszolgáltatási szerződés ( 
továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés)  módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja: 

 
• A közszolgáltatási szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„ 1.1.A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezete, 
továbbá a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. szerint 
hulladékkezelési tevékenységnek minősül a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítése, 
elhelyezés céljára történő elszállítása, előkezelése, tárolása, ártalmatlanítása.” 

 
• A közszolgáltatási szerződés 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„1.2.Az Önkormányzat a Képviselő-testület 50./2014. (VIII.12..) számú határozata 
alapján megbízza Killer Mihály Vállalkozót, a 2.1. pontban részletezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás elemeinek az ellátásával 2014. január 1.- határozott 
időre, 2015. december 31-ig.” 

 
• A Képviselő-testület a  közszolgáltatási szerződés egyéb pontjait változatlan 

formában fenntartja 
Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés  jelen 
határozat 1. pontjában körülírt  módosításait is  tartalmazó szerződés 
tervezetet – mely jelen határozat melléklete- változtatás nélkül 
jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Killer Mihály 
(7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval a módosított 
Közszolgáltatási szerződést írja alá.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

11.napirend 
 

A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű rendszer 
2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadása 

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

 
Fischer József polgármester:  
 
Felkérem a Jegyző asszonyt, hogy mondja el, miért van szükség a napirend 
tárgyalására illetve mi változott.  

 
Gálné Papp Erika jegyző:  

 
A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű rendszer 2015-
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2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervet nem mi, hanem a Fejérvíz Zrt készítette el.  
A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében 
víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet 
szükséges végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, 
valamint a beruházási terv. Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a 
beruházási tervet az ellátásért felelősök készítik el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás 
törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges a szolgáltató írásbeli 
véleményével együtt az ellátásért felelősöknek jóváhagyásra benyújtani.  
A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a   Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-
001-00-13)   Viziközmű  rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben 
szereplő tételek javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása 
érdekében.  
A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges 
felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen 
a rendszer zavartalan működéséhez.  
A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek rendszer hosszú távú 
felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉRVÍZ ZRt. a 
programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért 
felelősök nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH 
jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban 
szereplő bérleti díj. Az önkormányzati feladatú fejlesztését forrása a bérleti díj 
felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű fejlesztési 
hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési 
támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony által tett kiegészítést.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
 Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ez egy terv, aztán majd kiderül,hogy mit sikerül megvalósítani. A glóbusz felújítását 
és a többi ütemezett beruházást be kell tervezni és el kell végezni. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ha kész lesz a beruházás ,akkor érinti a lakosságot pontosan,hogy mennyire változnak 
a díjak. Közös érdek,hogy a beruházás jó legyen, hiszen a vagyon az övék is lesz. 
 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még  kérdése, hozzászólása 
a napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy „a   Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11 
23427-1-001-00-13)   víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 
elfogadásáról”  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki  „a  Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   
víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról”  
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2014. (VIII.12.) számú 

határozata  
A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű 

rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta  „A Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –
V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról” szóló előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 

 
1.)  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , mint ellátásért 
felelős nevében eljáró képviselő testülete a határozat 1. melléklet szerinti 
Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű 
rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 
 

2.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , mint ellátásért 
felelős nevében eljáró képviselő testülete a határozat 2. melléklet szerinti 
Hantos ivóvíz szolgáltató rendszer –V(11-23427-1-001-00-13)   víziközmű 
rendszer 2015-2029. évi GFT 2015-2029. évi GFT beruházási tervét 
elfogadja. 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében az elfogadott GFT beruházási tervet FEJÉRVÍZ 
ZRt. véleményezésével a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra 
benyújtsa. 
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12.napirend 
 

Bejelentések 
 

1. Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének 
véleményezése 
( A Fejér Megyei Főkapitány megkeresése, mellékleteivel és a határozati 
javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva)  

 
Fischer József polgármester:  
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a Megyei Főkapitány megkeresését ismertesse. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
 A mai nap érkezett az Önkormányzathoz a Fejér  Megyei Rendőrfőkapitány Úrtól 
egy levél, melyben tájékoztatatta a Képviselő-testületet, arról, hogy Dr. Lasancz 
Zoltán Sárbogárdi Rendőrfőkapitány Úr 2014 augusztus 6. hatállyal kérte 
nyugdíjazását, melyhez hozzájárult. Egyben tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 
ezzel a nappal megbízást adott Budavári Árpád rendőr alezredesnek a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatainak ellátására.  A Fejér Megyei 
Rendőrkapitány Budavári Árpád rendőr alezredest szeretné véglegesen megbízni  
Sárbogárdi Rendőrkapitányi feladatok ellátásával. Megküldte Budavári Árpád  
szakmai életútját, melyet ismertettek a képviselő-testület tagjaival. ( Szó szerint 
ismertette Budavári Árpád szakmai életútját jegyzőkönyvhöz írásban csatolva )  
 
Fejér  Megyei Rendőrfőkapitány Úr kérte, hogy a képviselő-testülettel Budavári 
Árpád életútját a polgármester  ismertesse, a rendőrségről szóló 1994.évi XXXV. 
Törvény 8 §. (2 ) bekezdése alapján kialakított  képviselő-testület véleményéről 
tájékoztassa.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony kiegészítését. Én jó munkát kívánok az új kapitánynak. 
 
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:  

 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy „Sárbogárdi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről”  szóló   határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy „aki  Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető 
kinevezésének véleményezéséről” szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  
52./2014. (VIII.12.) számú határozata 

 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének 

véleményezéséről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásában kapott 
véleményezési jogával élve   
Egyetért azzal, hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitány  Budavári Árpád r. 
alezredest nevezze ki a  Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
posztjára. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejér Megyei 
Rendőrfőkapitányt tájékoztassa. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
 
2. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Hantoson dolgozó családgondozója 

útiköltségéhez történő hozzájárulásról 
( A SESZI vezetőjének megkeresése és a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz 

írásban csatolva)  
 
Fischer József polgármester:  
 
A SESZI vezetője megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Hantoson dolgozó 
Horváth-Fehér Amália  családgondozó  kb. havi 500 kilométeres bejárását támogassa 
a képviselő-testület. Ennek a biztosítását javaslom elfogadni a képviselő-testületnek. 
Ez havi 20 ezer forintot  éves szinten kb. 240 ezer forintot jelent, ezzel az összeggel 
növekedne meg a kiadásunk. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én kilométerenként 9 forint hozzájárulást javaslok és nem belföldi kiküldetésként 
fizessük ki neki a bejárást. Ez nem kiküldetés, munkába járásra csak 9 Ft-ot lehet 
fizetni.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Én azt javaslom,hogy ne a saját szebből fizesse a munkába járását, nem a 9 forintot 
,hanem a teljes összeget javaslom. Nem tudjuk ,hogy kiküldetéssel gondolják vagy 
munkába járási hozzájáruláskén kifizetni számára ezt a juttatást vagy más formában. 
Ez a SESZI vezetőjének a felelőssége ,hogy jogszerűen járjon el. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Az én lányom is bejár Sárbogárdra, csak 9 forintot kap.  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Amíg helyivel oldottuk ezt meg addig megspóroltuk a kiküldetést teljes egészében.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A munkába járáshoz a munkáltató adómentesen gépkocsival történő utazás esetén e 9 
Ft/km útiköltség térítést fizethet, bérlettel történő utazás esetén a bérlet 86%-át 
fizethet . Munkába járás helyi családgondozó esetén nyilvánvalóan nem merülhet fel. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslom,  ,hogy a kb. 20.000 forintal a képviselő-testület havonta emelje az ESZI 
költségvetését december 31-ig. 
 
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:  
 
Javaslom  a képviselő-testületnek, hogy a  „Sárbogárdi Egyesített Szociális 
Intézmény Hantoson dolgozó családgondozója útiköltségéhez történő 
hozzájárulásról”  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy „a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Hantoson dolgozó 
családgondozója útiköltségéhez történő hozzájárulásról „szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
kettő igen szavazattal ,  
 egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53./2014.(VIII.12.) számú 

határozata  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Hantoson dolgozó családgondozója 

útiköltségéhez történő hozzájárulásról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „  Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
Hantoson dolgozó családgondozója útiköltségéhez történő hozzájárulásról” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Egyesített 
Szociális Intézmény Hantos településen dolgozó Horváth Fehér Amália 
családgondozó útiköltség térítéséhez  a településen folyó gyermekjóléti munka 
zavartalan ellátása érdekében  havi 500 km erejéig hozzájárul Hantos Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Hantoson 
dolgozó családgondozója útiköltségéhez történő hozzájárulással kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket megtegye, a képviselő-testület döntéséről a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét értesítse. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
 
 

3.Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása elfogadásáról 

( Az előterjesztés a mellékletekkel és a határozati javaslat valamint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tervezete és az egységes szerkezetbe foglalt a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Fischer József polgármester:  
 
A hulladék gazdálkodási társulás társulási megállapodása az utolsó megvitatandó 
téma. Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy mondja el a napirendi ponttal kapcsolatos 
tudnivalókat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
2014.  augusztus 7-én érkezett e-mailben dr. Bittmann Lilla a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Társulás Projekt Irodavezetője megkükdte 
Önkormányzatunkhoz a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 
által megtárgyalt és 16/2014.(VI.30.) számú határozatával elfogadott Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására 
vonatkozó javaslatát annak mellékleteivel (  Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsa 16/2014.(VI:30.) számú határozata a hozzá 
tartozó előterjesztéssel valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás) együtt, 
melyeket a képviselő-testület tagjai is megkaptak. 

 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításához, annak hatályba lépéséhez szükséges a Társult Önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek egyetértő, elfogadó döntése. 

 
Tekintettel arra, hogy a  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására a 2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékról rendelkezéseinek módosulása, valamint az illetékes Kormányhivatal 
javaslataira, észrevételeire figyelemmel kell, hogy sor kerüljön, javasljuk annak 
jóváhagyását. 
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A Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a Jegyző Asszony kiegészítését. 
 Én úgy gondolom ez a társulás jól működik. Az árak összefésülése viszont nem 
biztos ,hogy jól működik. 
 
Kérdezi 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:  
 
Javaslom a a képviselő-testületnek, hogy a  „Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása elfogadásáról”  szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy „a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása elfogadásáról” szóló 
határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
kettő igen szavazattal ,  
 egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54 /2014. (VIII.12.) számú 

határozata 
 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása elfogadásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
elfogadásáról” szóló határozati javaslatot és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ( 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja, jóváhagyja: 

 
I. 
 

1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének 
második mondata a következők szerint módosul: 
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„A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint 
helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( 
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.” 
 
2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki: 
 
„A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479” 
 
3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint 
módosul: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-
ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel 
rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint 
módosul: 
 
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait 
megküldi törvényességi felügyelet ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező 
Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar 
Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 
 
 
5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint 
módosul: 
 
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett 
a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.)  
rendelkezéseit veszik figyelembe. 
 
6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont 
megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul: 
 
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló 
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez 
igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A 
tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által 
megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon 
belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul 
megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát követően 
észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító 
javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 
30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a 
Társulási Tanács elnökének megküldenek.  
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7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők 
szerint módosul:  

Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, 
azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes 
hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az 
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind 
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 
44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladék-
gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a 
Társulásra átruházzák. 

8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők 
szerint módosul: 
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban 
megállapított rendeletalkotási tárgykörben 

9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az 
alábbiak szerint: 
Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés 
szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az 
alábbiak szerint állapítják meg: 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a 
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és 
hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot 
ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt 
keretében.  
 
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a 
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során 
a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és 
az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa 
kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.  
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok 
szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani.  
 
10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül 
ki: 
 
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. 
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatás 

 045120 Út, autópálya építése 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
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061020 Lakóépület építése 
 
11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint 
módosul: 
 
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, 
melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség 
összegének meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben 
foglaltak szerint az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben 
meghatározott lakosságszámot-arányt tekintik mérvadónak irányadónak, melyet az 
1. sz. melléklet tartalmaz.  
 
12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel 
egészül ki: 
 
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. 
 
13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a 
következőkkel egészül ki: 
 
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 
 
14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint 
módosúl: 
 
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás 
vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre. 
 
15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési 
szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, 
kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre 
vonatkozó hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak 
megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv 
irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke. 
 
16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá 
az a), l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 
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a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, 
Operatív Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság 
elnöke a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, 

l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák 
körében. 

o. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett 
a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 

 
17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal 
össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos 
hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend 
egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a 
Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti ellenőrzési 
jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 
 
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és  két 
elnökhelyetteseket választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával 
egy időben határozattal dönt az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes 
személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre 
szól.  
 
18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
 
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel 
megbízott elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés 
napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. 
 
19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és 
harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
 Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi 
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási 
Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője 
valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt. 
20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis 
bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási 
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
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21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai 
hatályukat vesztik,  a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak: 
 

j. gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő 
Szervezethez  

o. a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlása. 

 
22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal 
egészül ki: 
 

- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével. 

23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes 
elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15 napon 
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.  
 
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott 
elnökhelyettes Társulási Tanács  meghatározott soros váltásban helyettesítik. A 
Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott 
elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az 
általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti. 
Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a 
korelnök jár el.  
 
24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel 
egészül ki: 
 
és a Projekt Irodavezető. 
 
25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. 
 
26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
 
A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) 
bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
 
27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik 
mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a 
Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.   
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28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével összefüggő 
tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről, 

 
29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik 
mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.  
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt 
Irodavezető. 
 
30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és 
hatásköre” elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 

b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves 
költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról 
készült féléves és éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács 
ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok 
valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről 
előterjesztést készít a Társulási Tanács számára; 

c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 
bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni; 

g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát 

h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek 
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás 
alakulását, értékeli az azt előidéző okokat 

 
31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont  második bekezdés harmadik ponja az 
alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő 
Bizottság munkájának segítése, 
 
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés  második mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
 
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes jogosult 
a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni. 
 
33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik 
bekezdésében foglaltak hatályukat vesztik, a harmadik bekezdés  első mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év 
utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i 
hatállyal - lehet. 
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34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel 
egészül ki: 
 
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági 
jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt 
tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett támogatásban 
részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának napjáig. 
 
35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az 
alábbiak szerint: 
 
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás 
IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, 
működési hozzájárulás nem fizetése.  
 
36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
A Társuláshoz történő való csatlakozáshoz  a Társulási Tanács javaslata alapján 
hagyja jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon 
önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely 
önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, 
továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismerik el.   
 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban 
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület 
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a 
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A 
társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 
 
37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
 
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer 
létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi 
előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó 
új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló 
pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk 
készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől számítottan, az éves működési 
hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. 
 
38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti. 
 
39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
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Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. 
és az Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó. 
 
40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás 
tagjai által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el. 
 
41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilencedik  bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 
10 170 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány 
a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a 
Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. 
Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A 
Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített 
másolatát őrzik saját irattárukban. 
 
42. A Társulási Megállapodás 5.számú melléklete hatályát veszti. 

 
II. 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a 
polgármestert, hogy döntéséről a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökét értesítse,  jelen határozat  I. 
pontjában jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást írja alá.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
4.Egyebek 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Szeretné megkérdezni a Jurta Nap hogyan sikerült? 
 
Fischer József polgármester:  
 
A jurta Napról a beszámolót a következő ülésre hoznám be, akkor lesz összesítve az 
összes számla, költség. Addig elkészítjük a pontos elszámolást. A tervezett 1 millió 
forint kiadás majdnem pontosan teljesítésre került. Még az EON számláját várjuk. A 
csapat segítségét megköszöntem, nem volt semmi komolyabb rendbontás. Kettő kis 
fát tettek tönkre.  
 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a buszváró és a járda augusztus 
20-ra elkészül. Az atyától függ,hogy mikor lesz az ünnepélyes átadó, illetve a 
népdalkörösök ültetnének egy fát a Magdika emlékére. Ennek a költségvetését is 
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tartottuk: 600.000 forinton belül voltunk. Sajnos a Leier térköves pályázatán nem 
nyertünk. Augusztus hónapban az orvosi rendelő nyílászárója lesz kicserélve ,mert az 
ANTSZ ezt előírta. Várhatóan elkészülünk vele augusztus végére.. 
A Startmunka program beindult végre augusztus 1-től. 10 fő fog dolgozni.  A 
feladatuk a Kossuth utcai árok rendbetétele, a Fodor Berciék mellett egy normális 
járda elkészítése a Dózsa  úton. A kamerás megfigyelő rendszer bővítése keretében 3 
ajánlatot kértem be: Hantos- telepre kerülne 2 db kamera, a parkba 2 db kamera Dózsa 
utca végére 1 db kamera és még egy kamera felkerül majd oda ahová megbeszéljük. A 
hangtechnika pályázatunk támogatási összege  már megérkezett. A játszótér 
beruházás pénzét talán 1 hónap múlva kapjuk meg. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
A kamera rendszer már működik? 
 
Fischer József polgármester:  
 
Elkészült és tökéletesen működik. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Az önkormányzat jogszerűen csak közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő 
alkalmazása útján üzemeltethet térfigyelő rendszert. A felügyelet tagja, vagy 
szerződéses adatfeldolgozó jogosult a rögzített felvételek megtekintésére és 
kezelésére. A polgárőrök az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban 
rögzítettek alapján, a rögzített képek megfigyelésében közreműködhetnek. A 
közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti. A 
polgárőr a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről 
haladéktalanul köteles tájékoztatni a rendőrséget. 
A rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével törölni kell. A 
szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges 
adatok legfeljebb harminc napig tárolhatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul 
olyan szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek felhasználhatók, az 
adatokat haladéktalanul törölni kell A térfigyelő kamerarendszer személlyel 
kapcsolatos felvétele személyes adatnak, ennek készítése, rögzítése, valamint tárolása 
pedig adatkezelésnek minősül.  Az adatkezelő önkormányzatnak ezen tevékenysége 
megkezdése előtt köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnak 
bejelenteni a személyes adatokra vonatkozó adatkezelést. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ezért kell a polgárőrséget létrehozni. A bejelentést természetesen meg fogjuk tenni. 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
 
 
 
 

A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  18. 45 órakor   bezárom.                      

   

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 

 


