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Távol lé r,ő:

Tanácskozási it lggal:

JEGYZÓKÖNYV

Ké szÜlt:  Hantos KÖzsé g ÖnkormányzatKé pviselő-testületé nek2020, március 17-é n(kedden)
l0.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános ülé sé ről.

Az Ülé s helYe: Hantos KÖzsé g Önkormányzatszé khelye,2434Hantos, Nagylóki ú t 3.

Jelen vannak: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Fodor János alpolgármester
Kapás Dániel ké pviselő
Kohl Balázs ké pviselő

Nagy Attila ké pviselő

dr. Ambrózi Sándor jegyző

Napirend előtt:

Szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapí tom,
rLUv4!§u! | \ 4lt| l'§ valcrla l} O| garmester:  Szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapí tom,

2i^ :* :^ '!: :_^ l'ql 
jelenlé vŐ., ké pr^ "lő* l. haté trozatké pes. Távol lé vő ké pviselőtársunk,P v rJvrvLcu Julll(

; f"l:T: : : : ; ':1T:,1rtl:11:] :=  1"T 
,u9,rneglelenni..iz ülé st megnyitorn Jegyzőkönyv-

hitelesí tőnek javaslom megválasztani Fodcrr lánoJi< é pviselőt.

A ké PviselŐ-testÜlet a javaslattal egyeté rtett, é s a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával
né gy igen szavazatta| , tartőzkodás é s ellenszavazat nott< tit az alábbidönté st hozta:

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek a2020.március 17_é nl0.00
Órakor kezdődő nYilvános Ülé sóről ilé szütő jegyzőkön yve jegyzőkönyv-hitelesí tőjé nek

megválasztásáról

Hantos KÖzsé g Önkormán Yzat Ké pviselő-testülete a polgármester javasl atára a 212;.március17'é n tartandó Ülé sé ről ké szülő jegyzőkönyvé nek jeg} zőkonyu-nit.t".ir,ijetir Fodor Jánoské pviselőt választja meg.

Az ülé s napirendjé t a meghí vóval egyezőenjavaslom elfogadni:

Az Óvoda é PÜleté nek felú jí tása kapcsán indí tott beszerzé si eljárás nyertesé nek kiválasztása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

A gyepmesteri feladatellátásra é rkezett árajánlatok elbí rálása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

A civil szewezetek beszámolója az önkorm ányzat által a 2019. é vre nyú jtott támogatások
felhasználásáról, a 2020. é vi támogatás pályáiatának kií rása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

l.

)

3.

39 12020. aI IJ7 .\  határozata



4, Az Óvodába tÖrté nő beiratkozás időtartamának, valamint az inté zmé ny 2020. é vi nyitvatartásának meghatározása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

5. 
| ,z Ónkorm ányzat 2020. é vi közbeszerzé si tervé nek elí bgadása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

6. A fogászati feladatellátásról szőló szeruődé s módosí tása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

7, Az é nek- é s táncoktatásra kÖtÖtt megállapodások felülvizsgálata, ú j megállapodásokjóváhagyása

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

8, Rendelet-tervezet akÖztisztviselők illetmé nyal apjáről é s illetmé nykiegé szí té sé ről
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

9, Tájé koztatás a művelődé si ház ideiglenes nyitva tartásáról, javaslat a könyvtár nyitva
tartási idejé nek módosí tására
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

l0, A Dunaú jvárosi Tankenileti Központ által az általános iskola átszewezé sé re tett javaslat
vé lemé nyezé se
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

11. Bejelenté sek

Ké rdezem, hogy van-e valakinek más javaslata?

A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.

A ké PviselŐ-testÜlet a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlé vő né gy ké pviselőszavazásával né gy igen egyhangú  szavazattal, óll.n."anazat é s tartőzkodás né lkül azalábbi dönté st hoztaz

Hantos Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2020.március 17 -é nl 0.00 órakor
kezdődő rendkí vÜli nyilvános ülé sé nek napirendi pontjai elfogadásáról

| { _altos 
KÖzsé g ÖnkormánYzatKé pviselő-testülete a polgármester javasl atánakmegfelelően a2020, március 17-é ntartandó ülé sé nek napirendi pontiait áfogadla, é s az ülé s napirendi pondait

az alábbiak szerint tárgyatja:

l, Az Ővoda é PÜleté nek feJÚjí tása kapcsán indí tott beszerzé si eljárás nyertesé nek kiválasztása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

2. A gyepmesteri feladatellátásra é rkezett árajánlatok elbí rálása

40 12020. (I IL| 7 .\  határozata



Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

3, A civil szervezetek beszámolója az önkorm ányzat által a 2019. é vre nyú jtott támogatások
felhasznál ásáró l, a 2020 . é vi támo ga tás p ály ázatának ki í rása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

4, Az Óvodába tÖrté nő beiratkozás időtartamának, valamint az inté zmé ny 2020. é vi nyitva
tartásának meghatározása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

5. Az Önkormányzat2020. é vi közbeszerzé si tervé nek elfogadása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

6. A fogászati feladatellátásról szóIő szeruődé s módosí tása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

7, Az é nek- é s táncoktatásra kötött megállapodások felülvizsgálata, ú j megállapodások
jóváhagyása

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

8. Rendelet-terYezeí  akÖztisztviselők illetmé nyalapjáról é s illetmé nykiegé szí té sé ről
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester-

9, Tájé koztatás a művelődé si ház ideiglenes nyitva tartásáról, javaslat a könyvtár nyitva
tartási idejé nek módosí tására
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

l0, A Dunaú jvárosi TankerÜleti KÖzpont álta|  az általános iskola átszervezé sé re tett javaslat
vé lemé nyezé se
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

1l. Bejelenté sek

Ezt kÖvetően a hlpviselő-testület ráté r a napirendi pontok tórgtalására,

1. napirendi pont
Az Óvoda é PÜleté nek felú jí tása kapcsán indí tott beszerzé si etjárás nyerú esé nek

kiválasztása
Előadó :  Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

:  Három kivitelezőt ké rtünk fel ajánlatté telre, ók
felmé rté k az Ővoda é pületé nek felú jí tásai munkálatait, elküldté k az ajánlatutat. e benyú jtott
PálYázatok kÖzÜl láthatÓ, hogy a DUNABAU 777 Kft, adta alegkedvező árajánlatot.

Kohl Balázs ké PviselŐ: A kialakult helyzetre való tekintettel a pályázatban feltüntetett
határidőt tudja tartani a kivitelező?



dr, Ambrózi Sándor ieevzŐ: Az Ővoda nyái- zárvatartásának idejé re kell időzí teni a felú jí tási
munkálatok nagYobb ré szé t, egyelóre nem lehet látni, hogy a veszé lyh elyzet ezt mennyire
befolYásolná, Nincs kizáwa, hogy emiatt az é pí té si munkálatokat szünetelietni í bgják, akkor
viszont a szerződé sben módosí tásokra lesz szüksé g,

Ka Va
eljárás nyertesé nek a

hogy aki egyeté rt azzal, hogy
DUNABA| J 777 Kft-t hirdessük

óvodafelú jí tásra
ké zfelemelé ssel

aZ

ki,

A kópviselő-testület a jelenlé vő né gy, ké pviselő szavazásával né gy
szavazattal, ellcnszavazat é s tartőzkorJáL; né lkül az alábbi clönté st hoz,ű:

igen egyhangú

41 / 2020. (I I I .17\  határ ozata

a MagYar Falu Program ,,Óvodafejteszté s" alprogramja kereté ben elnyert támogatásból
megvalósí tandó beruhrizás kiví telezőjé nek kiválasztásáról

l, Hantos KÖzsé g__ Önkormányzat Ké pviselő-testülete a Magyar Falu program
,,Óvodafejleszté i" alPrografra kereú ben elnyert támogatásból megvalósí tandó
beruházás kivitelezőjé nek kiválasztására megináí tott beszerzé si eljárás kereté ben a
benYÚjtott árajánlatokat é rté kelő bí rálati jegyzőkönyv alapján megállapí tja, hogy a
beszerzé si eljárás során a legkedvezőUU arálanatot a DUNABAU 7í 7 Kft, ajánlattevő
nyú jtotta be nettó 27 .983,O53.- forintos ajánlati ár: ;al,

2, A Ké PviselŐ-testÜlet az 1. pontban meghatározott beszerzé si eljárás nyertesé nek aDUNABAU 777 Kft. ajánlattevőt hirdeti ii.
3, A Ké PviselŐ-testÜlet felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredmé nyé rő! az

ajánlattevőket é rtesí tse, továbbá, hogy a jelen határozat 1. mellé kleté t ké pező
vállalkozási szerződé st, valamint a szüksé ges igyé b okiratokat aláirja.

Felelós: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020. március 3l.

2. napirendi pont
A gyepmesteri feladatellátásra é rkezett árajánlatok elbí rálása

Előadó: kovácsné  kardos valé ria

A gyepmesteri árajánlatok beé rk eztek, elbí ráltuk

Akülsőté nyezőketnemtudjukbefolyásolni.Egyé b
ké rdé se, ho zzászőlása van valakinek?

A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el,

:  Ké rem,
kií rt beszerzé si

szayazzon.

őket.

dr, Ambrózi Sándor ieeyzŐ: Ketten adtak be ajánlatot határidőre, jelentós különbsé g van a ké t
árajánlat között.



A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat,

A ké PviselŐ-testÜlet a jelenlé vő né gy ké pviseIő szavazásával né gy igen egvhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül az alábbidönté st hozta:

:  A helyi civil szervezetek é vente működé si/ rrtv rrtg\ vuvJl

1T:.r* ': :  | u'ro,:u| | utnak 7z 
ö_n] lrmanvzatnál. A Í avalyi é vben csak egy civil szervezet

: :YÍ :^ i: ,I i!:1_'áÍ no.g":1.t,,200.000,- 
Ft támogatásban ré szesült a Faú vé dő Egyesület,

amiről szabályszenien száml ával elszámoltak. ké rdÁe, hozzászőlása van valakinek?

A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzott el,

osV

Ké rdé se, hozzászólása van valakinek?

hozzászólás nem hangzott el.

Ké rem, hogy aki egyeté rt azza!,hogy a gyepmesteri
nyertesé nek a Pet Patrol Kft-t hirdeisük ki,

a kóbor állatok befogására, valamint állati eredetű mellé ktermé k elszállí tására é sártalmatlaní tására vonatkozó kÖtelező önkormányzati fetadatok ellátásáról szóló
beszerzé si etjárás nyertesé nek kivátasztásáról

l, Hantos KÖzsé g ÖnkormányzatKé pviselő-testülete a kóbor állatok befogására, valamintállati eredetű mellé ktermé k elszállí tására é s ártalmatlaní tására vonatkozó kötelezőÖnkormánYzati feladatokat ellátó szolgáltató kiválasztására .n.ginJiturt beszerzé sieljárás kereté ben a benyú jtott árajánlátokat é rté kelő bí rálati jegyzőkönyv alapján
megállaPÍ tja, hogY a beszerzé si eljárás során a legkedvezőaa araiáitá,o, p", patrol Kft.ajánlattevő nyú jtotta be havi nettó 28.800.- forinós ajánlati árrai.2, A Ké PviselŐ-testÜlet az l. Pontban meghatározottbeszerzé si eljárás nyertesé nek a pet
Patrol Kft. ajánlattevőt hirdeti ki,

3, A Ké PviselŐ-testÜlet felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredmé nyé  ről azajánlattevőket é rtesí tse, továbbá, hogy a jelen hatáiozat l. mellé kleté t ké pezővállalkozási szerződé st, valamint a sztikseges ógyé b okiratokat aláirja,

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020. március 31.

A civil szervezetet b..i: : r9l; ;TH'-XHld; at által a2019.é vre nyú jtott
támogatások felhasználásáról, a 2020. é vi támoga tás pályázatának kií rása

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Egyesület ré szé re 2019,
egyeté rt, ké zfelemelé ssel

hogy aki a Hantosi Faluvé dő é s Kulturális
elszámolásáról szóló határozati javaslattalé vben nyú jtott

SZavazzon.

kovácsné  k V
feladatellátásra kií rt b.rr..r* , .ljáil
ké zfelemelé ssel szavazzon.

támogatás

42 12020. (I I1.17 .\  határozata



A ké PviselŐ-testÜlet a jelenlé v ő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül az alábbi dönté st hozta:

43 12020. űI I .17 .\  határ ozata

a Hantosi Faluvé dő é s Kulturális Egyesület ré szé re 2019.é vben nyú jtott támogatás
elszámolásáról

Hantos KÖzsé g ÖnkormánYzat Ké pviseló-testülete a polgármester előterjeszté sé ben
megtárgYalta,,a civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által a 2019. é vre nyú jtott
támogatások felhasználásáról, a2020, é vi támogatás pályázatának kií rása,, cí mű előterjeszté st
é s az ügyben az alábbi dönté st hozta:

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete a Hantosi Faluvé dő é s Kulturális Egyesület
ré szé re a 73l2Ol9. (V.28.) határozatával jóváhagyott, a 20tg. é vben nyú jtott támogatás
elszámolására benYÚjtott, számlákkal alátámasztott pé nzügyi é s szöveges beszámolóját
elfogadja.

Hantos KÖzsé g ÖnkormánYzat Ké pviselő-testülete felké ri a polgármestert, hogy ahatározatról
a Hantosi Faluvé dő é s kulturális Egyesüle t v ezetőjé t é rtesí tse,

Határidő: 2020. március 3l.
Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

:  UgYanennek a napirendi pontnak a kereté ben
kedthetÜnk sort az idei pályázati tenemseg kií rására. Idé n u tott.egueté sú en betervezett
PálYázati Összeg 200.000.- Ft-ról 600.000.-ft-ra nótt, mivel várhatóan tolb civit szervezet fog
p ály ázni. Ké rdé s e, ho zzásző| ás a van val akinek?

A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat, hozzászólós nem hangzott el,

Ké rem,
működé si é s rendezvé nyi támogatások elnye.é sé re

hogy aki a civil szervezetek ré szé re
pályázat kií rásáról szóló határozatijavaslattal egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testÜlet a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül az alábbidönté st hozta:

44 12020. ilI l.l7 .\  határ ozata

civil szervezetek ré szé re működé si é s rendezvé nyi támogatások elnyeré sór e pályázat
klií rásáról

8



Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megtárgyalta ,,& civil szervezetek
beszámolój a az Önkorm ányzat által a 2019 . é vre nyú jto tt támogatások felhasználásáról, a 2020 .
é vi támogatás PálYázatának kií rása" tárgyu előterjes; té st é s azügyben azalábbi dönté st hozta:

I .

Hantos közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete a civil szervezetek ré szé re működé si é srendezvé nyi támogatás elnyeré sé re pályázat kií rásáról dönt é s alábbi szövegű pályázatikií rást
elfogadja:

,, HA NTo S rÖzs É c Ó N ro n wÍ  u YZAT rn p r t s n tÓ -r rsrÜ r rt. n

az államháztartáson kí vÜliforrás átadásáról é s ónűelé ről szóló ]0/2014. (XL]2.)
önkormányzati rendelete é rtelmé ben

ptí lyázatot hirdet

a 2020, é vre helYi civil szervezetek ré szé re működé si é s rendezvé nyi támogatások elnyeré sé re.

] , APál: lázatcé lia;  támogatósban ré szesí teni a Hantoson műkadő, itt tevé kenysé get
folytató szervezetek 2020. é vi működé sé t é s rendezvé nyeit.

2, A PÓl: lázók kÖre. Támogatásban ré szesí thetők; haní osi szé khelyű, telephelyű civil
szervezetek, amelyek bí róság által nyilvántarí ásba vett egtesület
formájában működnek, amelyek a hantosi lakosok é rdeké ben
megvalósuló programhoz, tevé kenysé ghez ké rik a támogarásl

3.A pál} lázat keretösszege; 600.000 Ft

4. A támogatásí ormája: előfinanszí rozott, vissza nem ré rí tendő támogatás

a) a PálYázó eg,' korábbi támogatási szerződé ssel összefüggé sben benyú jtott, vag) abenYÚjtandó lejárt határidejű elszámolása mé g nem került elffgadásro, ,ág, elszámolási,
vis szafize té  si ké sede lemb en van,
b) a PálYázó lejárt esedé kessé gű, 60 napon tú l meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a
kö z t ar t o zás me gftze t é  s é  i g,

c) a pályázó csőd-, felszámolási vagl vé gelszámolási eljárás alá kerülr.

ő. A pálvázatnak tartalmaznia kell;

a) a kimlrctt, aláí rással, pecsé ttel hitelesí tett az államháztartáson kí vüliforrás átadásáról
é s áné telé ről szóló 10/2014. (XI .12.) önkormányzati rendelet t. mellé kleí e szerinti
kerelmet,

b) bí rósági bejeg,lzé st igazoló okirat hiteles másolaú r,
c) alapszabály, illetve alapí tó okirat hiteles másolatát,
d) a tárglé vet megelőző é vről ké szí tett beszámoló, kö,zhasznú  szervezet eseté n közhasznújelenté s leté tbe helyezé sé ről kiadott bí rósági igazolást,
e) a Szervezet 2020. é vi tevé kenysé gé nek, terietűtr, caYatnak, rendezvé nyeinek leí rását,



Í ) a ké rt támogatás cé lját, összegé t, felhasználásának té teles indoklásót,
g) nYilatkozatot ÖsszeJé rhetetlensé gfennállásáról, illetve annak hiányáról a kt;zpé nzekből

nyú jtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. é vi CLXXXL Árvé ny alapján
h) közzé té teli ké relmet

- A támogatási összegből a szemé lyi jövedelemadóról szóló törvé ny szerinti
reprezentációs cé lú  kiadások nem teljesí thetők.

- Működé si cé lra nyú jtott támogatásból 50.000
eszköz nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget

.fej l e s z t é  s r e nyú .i t o t t t ámo gat ás b ó l s ze r e z he t ő b e,

Ké rjük a borí té lva í rják rá. CIWL PÁtyÁz,qr ZLZO.

A pályázatokat a következő cí mre kell 2 pé ldányban eljuttaí ni.
Hantos Kazsé g Ónkormányzat 2434 Hantos, Nagylókí  ű 3,

Ft összeget meghaladó é rté kű tárgyi
meghaladó é rté kű tárgyi eszköz csak

ide_ie:  2020. április 30

2020. május t0.

A határidőn í ú l é rkezett Pályázatok elutasí tásra kerülnek. Hiánypótlásra 5 napos határidővel
van lehetősé g.

A beé rkezett pályázatokat
b e t e rj e s zt é  s é v e l nyi lv áno s

At

Hlntos Kózsé g Ónkormányzaí  Ké pviselő-testüIete a polgármester
ülé sé n bí rálja el.

A nYertes PálYázóval az Önkormányzat tdmogatási szerződé sr kat, mely tartalmazza a támogatás
igé nYbevé telé nek módját, Í elté teleit, az elszámolás rendjé t, haűridejé t, iz elszámolható
kaltsé geket é s az ellenőrzé s módját,

Az ÓnkormánYzat a tómogatási szerződé st könetlenül a támogatást elnyerő szervezettel,
szemé llYel kÖti 

'e8, A támogatási szerződé st a ké pvisető-Úsffilet dőnté se alapján apolgármester Í rja alá, A támogatás kffizeté se előtt, á ú mogatási szerződé s aláí rásával
egYidejűleg a Támogatottnak a támogatási szerződé s mellé kleté tlapeza nyilatkozatot is ki kell
töltenie alá kell í rnia.

A támogatási szerződé s Támogatott által törté nő. megszegé se eseté n a ké pviselő-testület a
Támogatottaí  legfeljebb 5 é vre kizárhatja az ónko} má'nyzat álral biztisí tott támogatási
lehetősé gekből.

A kaPott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállí tott, a pé nzüg,li szabályoknak
me gfele l ő s zámlával t ör té  nheí .
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A támogatotl a kapoí t támogcltási ös,lzeget kizártilag a lámogatási szerződé ,sben megielölí
cé lolvaJbrdí thatja, é s má,y szervezeI  ré szé re támogatáiké nt rovább nem adhatja. Ez alól kivé telt
ké Pez, amennYiben a támogatási szerzőcJé s o ké pviselő-te,ctület danté se alapján erről
kifejezetten rendelkezik. A Támogatott köteles a izámára juttatott közpé nzt iáftkonyan,
ka l ts é  gtakar é  kosan, közö s sé  gi cé  lok me gvaló s í t ásához felhas ználni.

Hantos Kazsé g Ónkormányzat Ké pviselő-testülete / blhí uja a pályázók 
figyelmé t arra, hopgt a

ké pviselő-testület danthet ú gy, hog,, a támogatás'ktfizeí é sé r meghatárbiűt saiat forrás Űg,,
egYé b forrásból juttatoí t támogatás meglé té hez kaü. Ez esetben iTámogatottnák a" saját foriősvagl eglé b.forrásból juttatott támogatás meglé té t igazolnia kell, vagy"meglé té re vonatkozóan
nyilatkoznia kell.

Felhí uja továbbá afig,'elmet arra, hogl a Támogatással kapcsolatos adatok kazé rdekű adatnak
minősÜlnek, melYre vonatkozóan az Ónkormáryrotot a) irányadó jogszabályokban előí rt
nyilvání artási é s kc;zzé té teli kötelezettsé g terheli.

További .felvilágosí tást, valamint az államháztartóson kí vüli forrás átadásáról é s áné rclé rőlszóló 10/2014. (XI  12.) önkormányzati renclelet 1. mellé klete szerinti pályázati
ké relemnYomtatványt ügyÍ elftgadási id'őben a Nagllóki Közös t lrtorriryraii'tt ivatatl Hanlosi
Kirendeltsé gé n (2434 Hantos, Nagylóki ú t 3.) Hajas Anira É va igázgatási üglinté zőről
ké rhetnek. "

I I .

Hantos KÖzsé g ÖnkormányzatKé pviselő-testülete felké ri a Polgármestert, hogy az I . pontban
jóváhagYottPálYazati felhí vás helyben szokásos módon törté nő közzé té telé rő| gondoskodlé k,
é s a beé rkezett PálYazatokat dÖntós megltozatala vé gett terjessze a Ké pviseló-testület elé .

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: Pá| yázati kií rás közzé té telé re 2020. március 20.
Beé rkezett pályázatok beterjeszté sé re 2020. április 30.

4. napirendi pont
Az Óvodába tÖrté nő beiratkozás időtartamának, valamint az inté zmé ny 2020.é vi nyitva

tartásának meghatározása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Az Önkormányzat mint fenntartó rendelkezik a
beiratkozás kitűzé sé ről, illetve a nevelé si é v menetrendjé ről. Május t2. é s l4. lenne az óvodai
beiratkozás ideje, a nYái' záwa tartás jú lius 20-tól augusztus 23-ig lenne, ez 5 heteí ielent, ami
a felú jí tás miatt szÜksé ges is. Ez a záwa tartás egy hé ttel hosszabb mint általában. Szrilőktől
negatí v visszajelzé sek é rkeztek ezzel kapcsolatban, mert az apluszegy hé t sok nekik is, de í gy
a gYerekek egY t iszta, felú jí tott Óvodába é rkezhetnek meg ősszel. Ké rdé se, hozzászőlása van
valakinek?

A napirendi poní tal kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzoí l el.

I1,



Kov Va
valamint az Hantosi Gesztenyé s Kert
szóló határozati javaslattal egyeté rt,

:  Ké rem, hogy aki az óvodai beiratkozás idejé ről,
Mini Bölcsőde, Konyha2020. é vi nyitva tartásáról

ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő nógv ké pviselő szavaziitsával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkrldás né lkül az alábbi dönté st hozta:

H"nto, Kö".é e Önko.* ánnrut Ké pni..lő-t..tül.té n.k
45 12020. ( lI .| 7 .|  határ ozata

az Óvodai beiratkozás idejé ről, valamint az Hantosi Gesztenyé s Kert Óvoda_Mini
Bölcsőde, Konyha 2020. é vi nyifva tartásáról

Hantos r9zs9s Önkormányzat Ké pviselő-testülete mint fenntartó a Hantosi Gesztenyé s Kert
ovoda-Mini Bölcsőde, konyha tekinteté ben az alábbiakat rendeli el:

l. A Ké PviselŐ-testÜlet a20201202l. nevelé si é vre azővodába törté nő beiratkozás idejé nek a
2020. május l2. é s május 14. napjátjelöli ki,

2. A Ké PviselŐ-testület elrendeli a jelen határozat 1, mellé kleté t ké pező Hirdetmé nynek az
Onkormányzat honlapján, továbbá az Önkorm ányzat é s a Hantosi Gesitenyé s Kert Óvoáa-Mini
BÖlcsőde, Konyha hirdetőtábláján legalább a beiratkozás l, pontban meghatározott kezdőnapját
megelőző 30 nappal törté nő közzé té telé t,

3. A Ké pviselŐ-testÜlet az inté zmé ny 2020. é vi nyitvatartását az inté zmé nyvezető által
javasoltak szerint, az előterj eszté s szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidó: 2020. április l2.
Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző

5. napirendi pont
Az Ön ko r mányzat 2020. é vi közbes zerzé si tervé nek elfo gadása

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Az idei é vben nincs olyan fejleszté si terv, amely
indokolná a kÖzbeszerzé si eljárás lefolytatását, Idé n az é pí té s beruházás eseté n az összeghatár
50.000.000.- ft-ra nőtt, ami tavaly mé g 25.000.000.-ft volt. Ha menet közben esetleg le kellene
folYtatni egY kÖzbeszerzé si eljárást, akkor módosí tani kell a tervet, Ké rdé se, hozzászőlása van
valakinek?

A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Ké rem,
közbeszerzé si terv elfogadásáról szóló határozati
szavazzon.

hogy aki a 2020.
javaslattal egyeté rt,

é vi összesí tett
ké zfelemelé ssel

igen egyhangúA ké pviselő-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az alábbi dönté st hoztaz
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Hantos közsé g Önkormánvzat ké pviselő-testületé nek
46 12020. (I ILL7 .\  határ ozata

a2020. Óvi összesí tett közbeszerzé si terv elfogadásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete - figyelemmel a közbeszerzé sekről szóló
2015, é vi CXLI I I . törvé ny 42. §-ban foglaltakra - az önkormányzat 2020. é vi összesí tett
kÖzbeszerzé si tervé t ahatározat l. mellé kleté t ké pező tartalommal állapí tja meg.

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: folyamatos

A határozat mellé klete a jegyzőkönyvhöz csatolva.

6. napirendi pont
A fo gászati feladatellátás ról szőlő szerződ é s m ódosí tása

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  2017-ben kötötte meg a szerződé st az
Önkormányzat a Szé p é s É p Fog Kft,-vel. Sárosd biztosí tja a fogászati rendelőt, valamint az
eszkÖztárat. Ezé rt a szolgáltató az állami normatí va összegé t kapja, plusz mé g havi 50.000.- Ft-
ot a ké t települé stől lakosságarányosan elosztva, í gy mi havonta I4,750.- Ft_ot utalunk nekik.
Erkezett tőlÜk egy ké relem mé g a tavalyi é vben, mely szerint az 50.000.-Ft helyett l50.000.-ft-
ot ké mek a ké t települé stől. Ré szünkról ez annyit jelent, hogy a 14,750.-Ft háromszorosát kell
havonta utalni. Sárosd ezt már elfogadta tavaly. Az Önkorm ányzatnak kötelező feladata a
fogászati ellátás nyú jtása. Tudom, hogy a hantosiak az alapellátást Sárosdon igé nybe veszik, de
azé rdi Ügyeleti időben törté nő sürgőssé gi ellátás igé nybevé telé ről nincs információm. Ké rdé se,
hozzászőlása van-e val aki nek?

A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzott el,

Ké rem, hogy aki a fogorvosi feladatellátásra
megkÖtÖtt szerződé s módosí tásának jóváhagyásáról szóló határozati javaslattal egyeté rt,
ké zfel emelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az a| ábbi dönté st hozta:

Hantos közsé g Önkormánvzat ké pviselő-testületé nek
47 / 2020. (I I I .17.|  határozata

a fogorvosi feladatellátásra megkötött szerződé s módosí tásának jóváhagyásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megtárgyalta a fogászati feladatellátásról
szőlő szerződé s módosí tása tárgyu előterjeszté st, é s egyeté rt azzal, hogy a Sárosd Nagyközsé g
Önkormányzata,Hantos KÖzsé g Önkormányzat,valamlnt a Szé p e, nó Fog Kft. között 2017.
március 27. napján lé trejött feladat-ellátási szerződé s a jelen határozat mellé kleté t ké pező
megállapodás szerinti taftalommal módosí tásra kerüljön. A ké pviselő-testület a módosí tó
megállapodást jóváhagyja, é s felhatalmazza apolgármestert annak aláí rására.
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Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020. március 3l.

7. napirendi pont
Az é nek- é s táncoktatásra kötött megállapodások felülvizsgálata, ú j megállapodások

jóváhagyása
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Kov rdos V Mint az ismert, közsé günkben működik né ptánc,-- 
-- ----- ---- -vv v Frvl r- Pvrlgr ruw§tll . lYlllll (rZ lslll§l t, KUZ§gBuI rKDen muKoolK neptanc,

ÖrÖmtánc, é s hiP-hoP tánc oktatás, melyet az önkorm ányzat ftnansziroz. Mindegyik oktatótól
ké rtem, hogY a szerződé sek Újraköté sé hez ré szünkre adjon ajánlatot. Az első a B-Cool Dance
Team szabadegYházi tánccsoport, akik a fiatalokat cé lozzák meg. Az általuk adott ajánlat
megegYezik az eddig fizetett dí jjal. Ritkán szoktak plusz órákat tartani, de a gyerekek annyira
elfáradnak, hogy 1 őrával többet nem bí rnak táncolni,

Kohl Balázs ké Pviselő:  Hogyan lehet ellenőrizni, hogy té nylegesen volt-e táncoktatás ?

Dr. Ambrózi Sándor ieev?ő: Jelenlé ti í vet kell vezetni, amin igazolva van a gyerekek
megj elené s e, ezt té szünkről El es Flóra művelódé s szerve ző fo gtra l ei gázo l ni .

:  Ké rdé se, hozzászőlása van mé g valakinek?

A naPirendi Ponttal kapcsolatban továbbijavaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Az aj ánl atot el fo gadásra j  avasl om.
a B-cool Dance Team sportegyesület által adott ajánlát 

"trogaaásáróljavaslattal egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké pviselő-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az alábbi döntóst hozta:

a B-Cool Dance Team Sportegyesület által adott ajánlat etfogadásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megismerte a B_Cool Dance Team
sportegyesület szolgáltató által akrobatikus rock and roll é s kiegé szí tőké nt hip hop táncstí lus
tevé kenYsé g ellátására adott árajánlatot, é s ú gy határoz, hogy azt elfogadja. A Ké pviselő-
testÜlet a szolgá| tatóval megkötendő megállapodás tervezeteijovanagy;{  e, r.tnut almazza a
pol gármestert annak aláir ásár a.

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020. március 3l,

Ké rem, hogy aki
szóló határozati

igen egyhangú
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:  A következő Sebek Zoltán né ptánc oktatásra
vonatkozó ajánlata. Sebek Zoltán 3 csoportban taní t né ptáncot. ö is változatlan dijazásé rt
vállalná a továbbiakban a feladatellátást.

KaPás Dániel ké pviselő:  Kiválóan oktatja a né ptáncot, lelkesí ti a csapatot.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Szülői visszajelzé sek alapján lehetne ké rni, hogy a
gYerekcsoPortnak Új táncokat taní tson, vigye őket versenyezni, megmé rettetni, mert a
sikeré lmé nYtik é s lelkesedé sük hatalmas lenne. A csoportokat nem kellene összevonnia, mert
mindegYik csoport máshogy tanul, de a teljesité sigazolással ez is kivé dhető. Egyé bké nt az
ajánlatát el fo gadásra j  avasl om. I (é rdé se, ho zzászől ása van val ak i nek ?

A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.

Ké rem,hogyakiaSebekZoltáne.v.általadott
ajánlat elfogadásáról szóló határozatijavaslattal egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül az alábbi dönté st hoztaz

Hurto. Kö".é g Önkor-án"rut Ké pni..lő-t..tül.té n.k
49 12020. (lI I .17 .\  határ ozata

a Sebek Zo| tán e.v. által adott ajánlat elfogadásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megismerte a Sebek Zoltáne.v, szolgáltató
által né ptáncoktatás ellátására adott árajánlatot, é s ú gy határoz, hogy azt elfogaJja, A
Ké PviselŐ-testÜlet a szolgáltatóval megkötendő megállapodás tervezeté t jóváhagyja, é s
fel hatal m az za a p ol gárme stert ann ak al áir ás fu a.

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020. március 3 l .

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  A szenior örömtánc oktatója 5.000.-Ft-ot emelt
ajánlatán, ezen felÜl Ő ké r plusz pé nzt a taní tványaitól is. Az önkorm ányzateddig havi 20.000.-
Ft-tal támogatta a foglalkozásait. Ő az idősebb korosztályt cé loztameg, a ré sztvevők lelkesek
az Őrákon. Mivel Ő a ré sztvevőktól pé nzt szed, aművelődé s iházhasználatáé rtterembé rteli dí jat
kell fizetnie. Kinek mi a vé lemé nye az ajánlatról?

KaPás Dániel ké pviselŐ: Nem látom indokoltnak az emelé st, vé lemé nyem szerint a 20.000-
forint bőven el egendő ho zzáj árulás az önkorm ány zat ré szé rő l.

Kohl Balázs ké pviselő:  Egyeté rtek, é n sem támogatom a dí j 25.000- forintra emelé sé t.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Ebben az esetben az ajánlat elutasí tásáról szóló
határozatijavaslatot teszem fel szavazásra, azzal az indokolással, hogy a ké pviselő-testület nem
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Í bgadja el az ajánlott lravi dijazás összegrit. Ké rem, hogy aki ezze\  egyeté rt, ké zí 'elemelé ssel
szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő né g1, ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkod,ás né lkül az alábbi dönté st hoztaz

Hantos l(özsé e Önkormánvzat ké oviselő-testületé nek
50 l 2020. 0I I .17 .\  határ ozata

a Pap Valé ria e.v. által adott ajánlat elutasí tásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megismerte a Pap Valé ria e,v. szolgáltató
által Örömtánc oktatás tevé kenysé g ellátására adott árajánlatot, é s ú gy határo z,hogy azt-atábbi
indokkal nem fogadja el:

A havi 25.000.- Ft-os dí jazás összegé t az Önkormányzat tú l magasnaktaláI ta, a havi 20.000.-
Ft összegű dijazás fenntartásával a szolgáltatást továbbra is támogatná.

A Ké pviselŐ-testület felké ri a polgármestert, hogy a dönté st a szolgáltatóval közölje, é s szüksé g
szerint tőle ú j ajánlatot ké rjen,

Felelős: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester
Határidő: 2020, április l5.

8. napirendi pont
Rendelet-tewezet a kÖztisztviselők illetmé nyalapjáról é s it letmé nykiegé szí té sé ről

Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  A köztisztviselők illetmé nyalapjáról é s
illetmé nykiegé szí té sről szóló rendeleteket tárgyaltuk már, akkor annak vé lemé nyezé sé ről
dÖntÖttÜnk. Azűj irányelvek szerint a rendeleteket azösszes, a közös önkormányzati hivatalban
é rintett Önkormányzatnak külön-külön kell elfogadnia. Ezek tartalma változatlan a januárban
tárgyalthoz ké pest, Nagylókon ebben formában már elfogadták. Ké rd é se, hozzászólása van
valakinek?

A napirendi ponttal kapcsolatbanjavaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Ké rem, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalban Í bglalkoztatott köztisztviselők 2020. é vi illetmé nykiegé szí té sé ről szóló rendeiettel
egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő nógy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az a| ábbi rendeletet alkotta:

212020.(I lI .19.\
önkormánvzati rendelete

a Nagylóki KÖzÖs Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. é vi
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illetm é nykiegé szí té sé ről

A rendelet a jeglzőkanyvhaz csaí olva.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Ké rem, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. é vi illetmé nyalapjáról szóló rendeiettel
egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával nógy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás nólkül az alábbi rendeletet alkotta:

Hu.rto. Kör.é g Ö.ko..á.""ut Ké onir"lő_t".tül.té rr.k
3/2020. (I I I .19.)

önkormányzati rendelete

a NagYlóki KÖzÖs Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. é vi
illetmé nyalapjáról

A r ende l e t a j  e gyző kónyv höz c s aí  o lva.

9. napí rendi pont
Tájé koztatás a művelődé si ház ideiglenes nyitva tartásáról, javaslat a könyvtár nyitva

tartási idejé nek módosí tására
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

:Azelőterjesztóselsófelé bení rttájé koztatást,
valamint a művelődé si ház ideiglenes nyitvatartásáról szóló dönté st az é let felülí rta az elmú lt
naPokban, javaslom, hogy azt ne is tárgyaljuk. Ugyanakkor ú gy gondolom, hogy a könyvtár
nYitvatartását elfogadhatjuk a javasolt formában, amikor visszaáll az é let a rendes
keré kvágásba, akkor ezzel a nyitvatartással lehet ú jranyitni. Ké rdé se, hozzászőlása van
valakinek?

A napirendi ponttal kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Ké rem, hogy aki a Simon László Művelődé si Ház
kereté ben műkÖdő kÖnyvtári szolgáltató hely nyitva tartási rendjé nek módosí tásáról szóló
határ ozati j  avasl attal egyeté rt, ké z fel emel é ss el szavazzon.

A ké PviselŐ-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az alábbi dönté st hozta:

5l 12020. (I I1.17 .|  határ ozata

a Simon Lászlő MŰvelődé siHáz keretóben működő könyvtári szolgáltató hely nyitva
tartási rendjé nek módosí tásáról

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete Eles Flóra Napsugár közművelődé si
munkatársnak a Simon Lászlő Művelődé si Ház kereté ben működő könyvtari szolgáltató hely
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nYitva tartási idejé nek módosí tására vonatkozó javaslata alapján, figyelemmel a
KÖnyvtárellátási Szolgáltatő Rendszer működé sé ről szóló 3912013. (V. 3l.) EMMI  rendelet
szabályaira. valamint az az alapján a megyei hatóköni városi könyvtárral megkötött
kistelepülé si megállapodásban foglaltakra, a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási iendjé t
2020. március 23, napjátől a következőké ppen állapí tja meg:

Hé tfo:  záwa
Kedd: 16:00-19:00
Szerda: 14:00-19:00

Csütörtök: 1 6:00- l 9:00
Pé ntek: 14:00-19:00
Szombat:  10:00-16:00
Vasárnap: zárva

A Ké PviselŐ-testÜlet utasí tja a közművelődé si munkatársat a szüksé ges inté zkedé sek
felté telé re.

Felelős: Eles Flóra Napsugár közművelódé si munkatárs
Határidő: folyamatos

10. napirendi pont
A Dunaú jvárosi Tankerületi Központ által az általános iskola átszervezé sé re tett

javaslat vé lem é nyezé se
Előadó: Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  A Dunaú jvárosi Tankenileti Központ küldött az
iskolának egy levelet, amely szerint a hantosi tagiskola 5-6. é vfolyamát szeretné  megszüntetni
é s a tanulókat a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános lskola é s Alapfokú  Művé szeti I skolába
szeretné  áthelyezni. Úgy gondolom, hogy a szülőknek é s az önkormányzatnakmindent meg
kell tennie annak é rdeké ben, hogy ez ne következzenbe. A szülők közös szülői é rtekezletet
tartottak, ott elhangzott a ré szükről, hogy semmiké ppen sem szeretné k, ha megszűnne ez a ké t
é vfolyam, mert akkor sokan az alső tagozatos gyereket is átviszik majd Mező falvára, ahol van
kisebb testvé r. Valamint ké rté k az óvodások szüleit, hogy a gyerekeket ne vigyé k el másik
Óvodába, iskolába, hanem járassák helyben. Az iskola ré szé ről azt igé rté k, hogy nem lesz
Összevont osztály, hanem külön osztályos oktatás folyna. Hangsú lyoznunk kell a Tankerület
felé , hogy szÜksé ges ennek a2 é vfolyamnak a meglé te. A szülők aláí rásgyűjté st is szerveznek,
hogy maradjon a felső tagozaí . Az iskola ügyeibe sajnos az Önkorm ányzatnaknincs már é rdemi
beleszólása.

dr. Ambrózi Sándor ieevző: Az Önkorm ányzatmár csak mint azingatlan tulajdonosa szerepel
az iskola é leté ben.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Azinté zmé ny csak ú gy maradhat fent, ha a helyiek
a gYerekeket ebbe az iskolába iratják. Hangsú lyozni kell, hogy a gyermek ugyanazt az oktatást
kaPja meg, mint bármelyik másik iskolában. A tanári karnak ebben hatalmas szerepe van.
Javasolnunk kellene, hogy legalább mé g ké t é vvel hosszabbodjon meg a ké t é vfolyam
megtartása, egy é v után már látni lehet majd, hogy törté nt-e változás. Ki kell emelnünk az iskola
fennmaradásának a lakosság megtartásában játszott szerepé t, az é pület felú jí tásába tett
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Önkormányzatt energiát, a további pályázatok figyelemmel kí sé ré sé t, é s hogy a lakosság is
szeretné  megtartani a felső tagozatot. Ké rdé se, hozzászőlása van valakinek?

Fodor János ké pviselő:  Mindenké ppen tartozunk annyival a lakosságnak, hogy ezt a lé pé st
megpróbáljuk legalább elnapoltatni,

A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el,

kovácsné  kardos valé ria polgármester:  ké rem, hogy aki a Dunaú jvárosi Tankerületi
ro'po''t.lrtuturur"^ ruiuffiánosIskolaeietaprotú Művé szetiIskolaHantosi
Tagiskolájának átszervezé sé re tett javaslat vé lemé nyezé sé ről szóló határozati javaslattal az
ismertetett tartalommal egyeté rt, ké zfelemelé ssel szavazzon.

A kóPviselŐ-testület a jelenlé vő né gy ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül aza| ábbi dönté st hozta:

52 l 2020. űI I .17 .\  határ ozata

a Dunaú jvárosi Tankerületi Központ által a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános I skola é s
Alapfokú  Művé szeti I skola Hantosi Tagiskolájának átszervezé sé re tett javaslat

vé lemé nyezé sé ről

Hantos KÖzsé g Önkormányzat Ké pvise]ő-testülete megismerte a Dunaú jvárosi Tankenileti
KÖzpont által a Mezőfalvi Petőfi Sándor Altalános I skola é s Alapfokú  Művé szeti I skola Hantosi
Tagiskolájának átszervezé sé re tett, a tagiskola tekinteté ben a felső tagozat törlé sé nek
kezdemé nyezé sé re irányuló javaslatot, é s az átszervezé si javaslattal kapcsolatban a nemzeti
kÖznevelé sről szóló 20ll. é vi CXC. törvé ny 83. § (4) bekezdé s h) pontjában biztosí tott
vé lemé nyezé si joga kereté ben a következő vé lemé nyt adja aDunaú jvárosi Tankerületi Központ
ré szé re:

A Ké pviselŐ-testület az inté zmé ny átszervezé sé re vonatkozó javaslatot - figyelemmel
a lakosság ré szé ről é rkező visszajelzé sekre is - nem támogatja, é s az a| ábbi indokok
alapján ké ri a Dunaú jvárosi Tankerületi Központtól annak legalább a következő ké t
tané vig törté nő elveté sé t.
A Ké pviselő-testület álláspontja szerint a felsőtagozatos oktatás megszűné se, é s a
jelenleg ott tanuló gyermekek Mezőfalvára törté nő átirányí tása olyan folyamatokat
indí tana be az inté zmé nyné l, amely nagy valószí nűsé ggel a jelenlegi alsótagozatos
tanulólé tszám csökkené sé t is eredmé nyezné , ez pedig rövid időn belül akár a tagiskola
teljes kiürülé sé t é s bezárását is előrevetí theti, Ez a nemkí vánatos eredmé ny a települé s
lakosságmegtartó erejé t nagy mé rté kben csökkentené , hosszabb távon jelentős
né pessé gcsökkené st okozva.
Hantos KÖzsé g Önkormányzat elkötelezett a tagiskola megmaradása, fejlődé se iránt,
emiatt erejé hez mé rten folyamatosan igyekszik az iskola é pületé nek fejleszté sé ról,
korszerusí té sé ről gondoskodni, annak ellené re is, hogy azinté zmé ny fenntartőjanem az
Önkormányzat. A legfrissebb ilyen beruházás é ppen most zárul le, amelynek kereté ben
pályázati forrásból jelentős energetikai korszerusí té s törté nt az iskola é pületé ben, Az
Önkormányzat az elkövetkezendőkben is folyamatosan figyelemmel kí sé ri a pályázati
lehetősé geket, amelyekből az iskola é pületé nek további korszenisí té se megvalósí tható.

l.

2.

J.
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A Ké PviselŐ-testÜlet felké ri a polgármestert, hogy a fentiekről a Dunaú jvárosi Tankenileti
Központot a határ o zat m egkül dé sé vel é rtes í  tse.

Felelős :  Kovácsné  Kardos Valé ria pol gármester
Határidő: 2020. március 20.

Bejelenté sek

@:Ameghí vókiküldé sé tkövetőené rkezettmegSárbogárdVáros
onkormányzatának a megkeresé se, melyben a sárbogárdi szociális rendelet módosí tásához
ké rnek jogalkotási hozzájárulást Nagylók é s Hantos közsé gek önkormány zatátől. Mivel aszociális feladatellátás társulásban törté nik Hantos, Sárbogárd é s Nagylók tekinteté ben, az ebbe
a kÖrbe tartoző ké rdé sek Sárbogárd vonatkozó rendeleté ben vannak szabályozva. Sárbogárd a
megkeresé s szerint a saját té dté si dí jaihoz kószül hozzányűlni, Hantost a módosí tás nem é rinti.
Javaslom, hogy a ké pviselő-testület a jogalkotá si hozzájárulást adja meg.

ké rdé se, hozzászőlása van val aki nek']

A napirendi pontí al kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem hangzott el.

Kovácsné  Kardos Valé ria Polgármesteri Ké rem, hogy aki a rendeletmódosí táshoz szüksé ges
hozzájárulásról szóló határozatiluu^ tutta egyeté rt, ké "zfelemelé ssel szavazzon.

A kóPviselŐ-testÜlet a jelenlé vő né g} , ké pviselő szavazásával né gy igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az alábbidönté st hozia:

ren d eletm ód osí tásh oz szü ksé ge s hozzájárulás ró l

l, Hantos KÖzsé g_Önkormányzat Ké pviseló-testülete megismerte a Sárbogárd Város
ÖnkormánYzat Ké PviselŐ-tóstülete elé  elfogadásra beterjeszte tt, az egyes szociális
ellátásokról szóló 4120| 5. (IL 27,) önkormányzati rendelet módosí iásáróI  szóló rendelet
tervezeté t, é s mint a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális é s Gyermekjólé ti
Társulásban ré szt vevő helyi önkormányzat É pviselő-testülete Sárbogárd Város
Önkormán Y zat Ké Pvisel Ő-tesiül ete ré szé re a rend eÜt m egal kotás áho z a ho zzájárulását
megadja.

2, A Ké PviselÓ-teslÜlet felké ri a jegyzőt,hogy a dönté sről Sárbogárd Város önkormányzat
Ké pviselő-testületé t táj é koztassa.

Felelős: dr. Ambrózi Sándor jegyző
Határidő: 2020. március 27.

Kgvács.{ ré  Kardos Ya.lÉ ri|  qglgármesí -er:  A kormány kihirdette a veszé lyhelyzetet, őráról
Órára változnak a szabálYok, 

'i;  
1og§rabalyok jelennek ."g, u polgármester kezé be kerültek adönté si jogok.

rmányzat ké nviselő
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dr. Ambrózi Sándor ieeyző: Az sem egyé rtelmű, hogy ebben a helyzetben lehet-e egyáltalán
ké pviselő-testületi ülé st tartani, mert a katasztrófavé delemről szóló törvé ny azt mondja, hogy
veszé lyhelyzetben a polgármester gyakorolja a ké pviselő-testület jogait. A polgármester csak
jóhiszeműen gyakorolhatja e jogokat, a veszé lyhelyzet e| háátásával összefiiggé sben.

Kovácsné  Kardos Valé ria polgármester:  Jelenleg ott tartunk, hogy be kell tartani a higié niai
szabályokat, az é ttermek, szórakozóhelyek csak l5 óráig lehetnek nyitva, innentól kezdve pár
lé pé s a kijárási t ilalomig. A lakosoknak el kellene kerülniük a csoportosulásokat. Közlemé nyt
fogok kiadni a veszé lyhelyzet miatt, ami az interneten é s a hirdetőtáblákon leszközzé té ve, de
a 70 é v felettieknek papí r alapon is eljuttatom, hogy ha segí tsé get szeretné nek ké rni, akkor
tudjanak kihez fordulni, minden fontosabb telefonszámot bele fogok í rni. Jelenleg nincs a
közsé gben koronaví rusos beteg, Egy ember van, aki külfoldről jött haza, megkapta a papí rt,
hogy vonuljon karanté nba, a családja vállalta, hogy önké nt karanté nba vonulnak vele, de nekik
nem lenne muszáj. A piros papí r nem azt jelenti, hogy valaki koronaví rusos, hanem azt,hogy
olyan területről é rkezett, ahol nagyobb a fertőzé sveszé ly. Az óvoda jelenleg nyitva tart, nem
szeretné m bezámi, mert a dolgozó szülők gyerekeinek szüksé ge lehet az óvodára. Szigoru
szabályokkal működik.

dr. Ambrózi Sándor ieevző: A közös hivatalban is korlátoztuk az ügyfelfogadást, csak az jöhet
be, akinek felté tlenül muszáj szemé lyesen ügyet inté zni.

Kovácsné  Kardos Valé ria nolgármester:  Igyekszem hangsú lyozni, hogy mindenké ppen
hiteles fonásból tájé kozódjunk. A kisgyermekes munkavállalókról mé g nem tudunk semmit
sem, hogy velük mi lesz, Sajnos nem minden munkahelyet lehet home office-ban vé gezni.
Hivatalos tájé koztatőt mé g nem kaptunk ezzel kapcsolatban. A hivatalban is van 2 kollé ganőnk,
akik kisgyerekes, jelenleg ők sem tudják megoldani a gyerekek felügyeleté t.

További bejelenlé s nem hangzotí  el.

kovácsné  kardos valé ria rrolgármester:  köszönöm mindenkinek a mai ülé sen törté nő
megjelené st, az ülé st 1 1.45 órakor bezárom.

4,("j^ t / űrrr/ , Ua* ;
kovácsné  kardos valé ria 'I dr. Am]

polgármester

Frrdor Já

j  egyzőkönyv-hitelesí tő
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