JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 12-én
17--órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Hangyál Csaba ,
Koncz Ferenc ,
Suhaj Józsefné ,
Parádi Lászlóné
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távolmaradt:
Bógó István ,
települési képviselő
Napirend előtt:
Virág József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 8 települési képviselőből hét
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna
képviselőket.

és Parádi Lászlóné

fő jelen van ,azt
települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s hét
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna és Parádi Lászlóné
települési képviselőket megválasztotta.
Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend :
1./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010. ( IV.29. )
számú h a t á r o z a t á n a k visszavonása - JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM Fejér Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme az
Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi Parkban Trianoni Emlékmű felállítása
engedélyezése ügyében. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei
illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme a Trianoni Emlékmű felállítása
engedélyezése ügyében új helyszínen.
Előadó: Virág József polgármester
2./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110./2009.( XII. 14.
) Kt. számú határozatának visszavonása – a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú
használatának engedélyezéséhez való hozzájárulás ügyében
Előadó: Virág József polgármester
3./ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat
tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként
történő bejegyzéséhez valamint működési célú használatának engedélyezéséhez
való hozzájárulás.
Előadó: Virág József polgármester
4./ Bejelentések.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010. ( IV.29. ) számú
h a t á r o z a t á n a k visszavonása - JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Fejér
Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi
Parkban Trianoni Emlékmű felállítása engedélyezése ügyében

Virág József polgármester:
A képviselő-testület a fenti számú határozatában a tulajdonában lévő Hantosi Parkban ( 93
hrsz-ú) hozzájárult a bemutatott terv alapján elkészítendő emlékmű felállításához azzal, hogy
annak felállításáról, a szükséges engedélyezési eljárások, engedélyek beszerzéséről valamint
az emlékmű későbbi karbantartásáról a kérelmező Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér
Megyei Szervezete köteles gondoskodni.

3

Az emlékmű elhelyezését a Parkon belül kérelmezett helyen ( a játszótér és a Kultúrház
között) nem engedélyezte.
Az emlékmű Parkon belüli konkrét helyének meghatározására ideiglenes bizottságot hozott
létre, melynek elnökévé :
Koncz Ferenc települési képviselőt,
tagjaivá:
Hangyál Csaba alpolgármestert és
Bolye Ferenc Faluvédő és Kulturális Egyesület elnökét választotta meg.
Felhatalmazta és utasította a Bizottságot, hogy a tulajdonában lévő hantosi Parkon belül az
emlékmű helyét egyeztetve a kérelmező Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei
Szervezetével kijelölje.
A bizottság egyeztetett a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei Szervezetével. ,
de megegyezni nem tudtak.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai közül öt települési képviselő
írásban kezdeményezte azt, hogy a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívjon
össze, s a képviselő-testület a 2010. április hó 29-i testületi ülésen hozott 45/2010.( IV. 29. )
számú határozatát vonja vissza.
A rendkívüli ülés összehívására ezért került sor.
A bizottság véleménye az volt, hogy az emlékmű felállítását ne a parkban engedélyezze a
képviselő-testület.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fentiekkel kapcsolatban mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat .
Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:
Elmondja, hogy a bizottság az egyeztetést lefolytatta az emlékmű felállítása ügyében. Az
emlékmű felállítását a lakosság közül nagyon sokan ellenzik, illetve nem értenek egyet azzal,
hogy a parkban kerüljön az emlékmű felállításra.
A képviselő-testület tagjai átgondolták a korábbi döntésüket, és kérték, hogy rendkívüli ülést
hívjon össze a polgármester. Javasolják, hogy a képviselő-testület 45/2010. ( IV.29.) számú
határozatát a képviselő-testület tagjai vonják vissza. Nem merik felvállalni azt, hogy az
emlékmű a parkban legyen felállítva.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete nem ragaszkodik az emlékmű
parkban történő felállításához, nem szeretnének konfliktust a lakossággal, mivel már feléjük
is érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy sokan nem értenek egyet azzal, hogy az emlékmű a
parkban legyen felállítva.
Kérték, hogy a képviselő-testület engedélyezze egy másik helyen, közterületen az emlékmű
felállítását.
Gyömörei Barnáné települési képviselő:
Hantoshoz miért kötődik egy ilyen jellegű dolog. Kötelező nekünk elfogadni, hogy emlékmű
legyen felállítva Hantos községben ?
Miért pont Hantos községben akarnak emlékművet felállítani?A lakosság a különböző
rendezvények megtartásától, illetve felvonulástól fél. Ha emlékművet építünk , akkor olyat
kellene, ami az egész faluhoz kötődik. Nagyon sok lakosnak nem tetszik ez a dolog, nagyon
sokan ellenzik, hogy ez az emlékmű megépüljön. Emlékművet inkább pozitív dolognak
állítana
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Ez most politika, nem történelem.
Virág József polgármester:
Nagyon sok negatív dolognak is állítottak már az országban emlékművet. Nem tartja idegen
dolognak azt, hogy Hantos községben emlékmű épüljön. A trianoni emlékmű felállításával
nem semmi gondja. Véleménye szerint meg kell engedni a községünkben az emlékmű
felállítását, csak közösen ki kell jelölni a helyét.
Azt a képviselő-testület már eldöntötte, hogy a kultúrház és a játszótér között ne legyen
felállítva az emlékmű.
A képviselő-testület tagjai most azt kérték, hogy a korábbi határozatot vonja vissza a
képviselő-testület, s ne engedélyezze az emlékmű parkban történő felállítását .
Jelöljön ki másik közterületet az emlékmű felállítására.
Első lépésben a korábbi határozatot kellene visszavonni, s utána kell eldönteni azt, hogy hol
legyen.
Parádi Lászlóné települési képviselő:
Gyömörei Barnánéval egyetért. Trianonnak lehet emléket állítani, de sokan a fiatalok közül
sokan nem tudják, hogy mi az. Nem szimpatizál a társasággal, az eszméjükkel van
problémája. Nem tudni, hogy a rendezvényeknek milyen következményei lesznek. A mostani
fiatalok lehet, hogy csak jó balhénak tartják az egészet, melynek komoly következményei
lehetnek.
Hangyál Csaba települési képviselő.
A Jobbik képviselői elmondták, hogy nekik teljesen mindegy ahogy a községben hol lesz
terület kijelölve az emlékmű felállítására. Egyáltalán nem ragaszkodtak a parkhoz.
Virág József polgármester:
A Jobbik Magyarországért Mozgalomra Hantos községben kb. 150 szavazat érkezett, tehát
jelentős támogatottsága van a faluban.
A Jobbik a Nemzetbiztonsági bizottság elnöki tisztét kapa meg. A megyében már több
helyen állítottak emlékművel, feltehetően még sok helyen fognak.
Koncz Ferenc települési képviselő.
A Faluvédő és Kulturális egyesület pályázatot nyújtott be a park felújítására. A park jelenlegi
állapotát már lefényképezték a LEADER munkatársai.
Az emlékmű felállítása azért sem lenne jó helyen a parkban, mert lehet, hogy a pályázat e
miatt elbukna.
A parkban az emlékmű központi helyen lenne, s a nem lenne jó. Ezt a Jobbik képviselői
belátták. A park kulturális célokat szolgál. Ott a kultúrház, a játszótér. Úgy éri, hogy minden
kompromisszumra hajlandóak, nem akarnak senkivel konfliktusba keveredni.
Az a véleménye, hogy engedjük meg az emlékmű felállítását.
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Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Az emlékmű felállításával kapcsolatban nincs kifogása. Több településen megengedték már,
mi sem tilthatjuk meg.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri, hogy aki egyetért azzal, Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010. (
IV.29. ) számú h a t á r o z a t a - JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Fejér
Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi Parkban
Trianoni Emlékmű felállítása engedélyezése ügyében – visszavonásra kerüljön,m az kézfelemeléssel
szavazzon.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
egy nem szavazattal,
nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2010.( V. 12. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2010. ( IV.29. ) számú
h a t á r o z a t á n a k visszavonásáról - a JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Fejér Megyei illetve
Hantosi Helyi Szervezete kérelme az Önkormányzat tulajdonában
lévő hantosi Parkban Trianoni Emlékmű felállítása engedélyezése
ügyében -

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Fejér Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme az
Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi Parkban
Trianoni Emlékmű felállítása engedélyezése ügyében
hozott 45/2010. ( IV.29. ) számú h a t á r o z a t á t visszavonja.
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Virág József polgármester:
Jó lenne meghatározni azt, hogy ha a parkban nem épülhet meg az emlékmű, akkor melyik
közterületen épüljön meg.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Kb. négy négyzetméter terület szükséges az emlékmű megépítéséhez. Olyan területre lenne
szükségük ahol kb 50- fő elfér, például az emlékmű avatásakor. Véleménye szerint elkerülni
nem tudjuk ezt az ügyet . Ki kellene jelölni az emlékmű helyét.
Véleménye szerint Hantoson nem kell félni attól, hogy felvonulások lesznek. A gyülekezési
törvény egyébként vonatkozik rájuk is.
Nekünk arra kell törekedni, hogy a faluban a nyugalom, béke megmaradjon. Lehet, hogy a
fiatalok ebben még segítségünkre is lesznek.
Gyömörei Barnáné települési képviselő:
A fiatalok nincsenek tisztában a történelmi háttérrel. Látott már felvonulást Budapesten. A
fiatalok beöltözve vonultak fel, jó bulinak tartják és ez félelmetes . Bízzunk abban, hogy
településünkön nem lesz probléma.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy ne a parkban legyen az emlékmű. Jelöljünk ki olyan
helyet, ami nem központi területen van. Valóban nem lenne jó az, ha megakadályoznánk az
emlékmű felépítését.
Virág József polgármester:
A hantosi Jobbikosokat szelíd embereknek ismeri. Nagyon sok fiatal nehéz helyzetben van
,nehéz anyagi körülmények között él, a hittelek nagyon leterhelik őket, s ezért nagyon
haragszanak a Kormányra. Főleg ezért lettek Jobbikosok. A Gárdától elhatárolódnak.
Cigányok a faluban nincsenek.
Ha valamit megtiltunk, azzal lehet, hogy sokkal nagyobb hibát követünk el, kihívhatjuk a
sorsot magunk ellen.
A Jobbik helyi szervezői írásban jelezték, hogy nekik a nagyon megfelelne az
önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 48/6 hrsz. számú ingatlan sportpálya önkormányzat
felé eső sarka és a szolgálati lakások kertje közötti terület közterület.

Ezt a területet javasolja az emlékmű felállítására.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért azzal, hogy a
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Fejér Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete
kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 48/6 hrsz. számú ingatlan sportpálya
önkormányzat felőli sarka és a szolgálati lakások kertje közötti területen a Trianoni
Emlékmű megépülhessen, az kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2010.( V. 12. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Fejér
Megyei illetve Hantosi Helyi Szervezete kérelme az
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen Trianoni
Emlékmű felállítása engedélyezéséről .
Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalva a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér
Megyei valamint Hantosi Helyi Szervezetének Trianoni
emlékmű felállítása engedélyezése iránti kérelmét az ügyben
az alábbi döntést hozta:
A tulajdonában lévő hantosi 48/6 hrsz. számú ingatlanon
a bemutatott terv alapján
elkészítendő emlékmű
felállításához ( terv jegyzőkönyvhöz mellékelve ) hozzájárul
azzal, hogy
a sportpálya önkormányzat felé eső sarka és a szolgálati
lakások kertje közötti területen a 49/2 hrsz. számú
ingatlanon lévő melléképület sarkáról a Nagylóki út felé 10
métert, a 48/5 hrsz. számú ingatlantól pedig - a mellékelt
térkép szerint - 7 métert szabadon kell hagyni.
Az emlékmű felállításáról, a szükséges engedélyezési
eljárások, engedélyek beszerzéséről valamint az emlékmű
későbbi
karbantartásáról
a
kérelmező
Jobbik
Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei Szervezete
köteles gondoskodni.
Utasítja a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. május 31.
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2. napirend

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110./2009.( XII. 14. ) Kt. számú
határozatának visszavonása – a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)
székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú használatának
engedélyezéséhez való hozzájárulás ügyében Gálné Papp Erika körjegyző:
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2009.( XII.14.) KT számú
határozatával a hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy
az egyesület székhelyének: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. szám legyen megjelölve (
Kultúrház ) , illetve a kultúrházat az egyesület működésre használja.
A határozatban nem lett megjelölve a jogcím használata.
Az egyesület kérte, hogy az önkormányzat új határozatot adjon ki részére, amelyben szerepel
a jogcím használata, mert a bírósági bejegyzéshez a jogcím használatának megjelölésére is
szükség van.
Javasolja , hogy a képviselő-testület a fenti határozatát vonja vissza, s az egyesület részére új
hozzájáruló határozatot adjon ki, melyben a jogcím meghatározása is szerepel.
Virág József polgármester :

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
véleményüket, hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.

mondják el

A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 110./2009.( XII. 14. ) Kt. számú határozatának visszavonásáról – a Hantosi
Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház
(2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési
célú használatának engedélyezéséhez való hozzájárulás ügyében - szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2010.( V. 12. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110./2009.( XII.
14. ) Kt. számú határozatának visszavonásáról. – a Hantosi Faluvédő
és Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként történő
bejegyzéséhez valamint működési célú használatának engedélyezéséhez
való hozzájárulás ügyében -

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez
valamint működési célú használatának engedélyezéséhez
való hozzájárulás ügyében
hozott 110/2009.(
visszavonja.

XII.14.)

Kt.

számú

határozatát

3. napirend
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez
valamint működési célú használatának engedélyezéséhez való hozzájárulás.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Mint már az előző napirendi pontban elmondta a Faluvédő és Kulturális Egyesület azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az egyesület
székhelyének: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. szám legyen megjelölve ( Kultúrház )
Kérte továbbá a jogcímhasználat megjelölését is oly módon, hogy szívességi használóként,
ingyenesen használhassák a kultúrházat.
A kultúrház az önkormányzat tulajdona, ezért szükséges a hozzájáruló nyilatkozat.
Ismerteti a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
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Virág József polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)
székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú használatának engedélyezéséhez
való hozzájárulásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2010.( V. 12. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat
tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)
székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú
használatának engedélyezéséhez való hozzájárulásról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelmére
hozzájárul ahhoz, hogy :
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület az
Önkormányzat tulajdonában lévő :
2434 Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatti Kultúrházat
székhelyként bejegyeztesse, illetve szívességi jogcímen,
ingyenesen működésre használja
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntéséről a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesületet
értesítse,, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. május 20.
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4. napirend
Bejelentések

Bejelentés nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 18,15- órakor bezárta.

K.m.f.
/: Virág József :/
polgármester

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

/ : Parádi Lászlóné : /
jkv. hitelesítő

