JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-én 17-órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Hangyál Csaba ,
Koncz Ferenc ,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző ,
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távolmaradt:
Parádi Lászlóné ,
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 hat
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
települési képviselőket.

Gyömörei Barnáné és

fő jelen van ,azt
Hangyál Csaba

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s hat
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Gyömörei Barnáné és Hangyál Csaba
települési képviselőket megválasztotta.
Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend:
1 ./ Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okirata módosítása véleményezéséről
Előadó: Virág József polgármester
2./ Döntés Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt törzstőke emeléséről

Vagyonkezelő

és

Előadó: Virág József polgármester

3./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata
módosítása véleményezéséről

A napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

tagjai

Virág József polgármester:
Az alapító okirat már többször módosításra került.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólások:
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okirata módosítása véleményezéséről szóló határozati javaslat elfogadásával, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, s a következő határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2010. (VII.29.) számú
határozata
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata
módosítása véleményezéséről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Központi Általános
Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, József A.
u.14. alapító okirata módosítása tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd - Hantos – Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 7. 1.1.
és 7.1.2 pontjában foglaltakban biztosított véleményezési jogával élve egyetért azzal,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000
Sárbogárd, József A. u.14. – 92/2007. (III.26.) Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007.
(V.11.) Kth. sz. határozattal, a 221/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 335/2007. (XI.29.)
Kth. sz. határozattal, a 83/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 111/2009. (V.12.) Kth.sz.
határozattal, a 137/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 294/2009. (XII.08.) Kth.sz. határozattal,
valamint a 44/2010. (III.09.) Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítsa:
„9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 1-től alkalmazandó új
szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrészben az alábbi szakfeladattal egészül ki:

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása „
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:2010. augusztus 2.
Felelős: Virág József polgármester
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2. napirend
Döntés Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt
törzstőke emeléséről

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

Virág József polgármester:
Látjuk, hogy a törzstőke időközben mínuszra fordult, melyet a törvény nem enged. A
törzstőke nem csökkenhet 5 millió forint alá , ezért a törzstőkét meg kell emelni. A mi
részünk nagyon alacsony. Mindössze 6.000.- Ft-ra hozzájárulást kell fizetnünk évente.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.

A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Döntés Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt törzstőke emeléséről szóló határozati javaslatot elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:

5

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2010. (VII.29.) számú
határozata

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. törzstőkéjének emeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Saját
tőke kiegészítését szolgáló pótlólagos befizetésről szóló előterjesztést.
A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében azzal egyetért és 6.000.—Ft
befizetését határozza el.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester.

3. napirend
Bejelentések

1./ A hantosi 17/3 hrsz. számú , Dózsa utcában lévő építési telek visszavásárlása.
Virág József polgármester:

A napirend megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja, mivel személyi ügyről van szó.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,
s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2010( VII. 29. ) számú határozata:
Zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a hantosi 17/3 hrsz. számú – Dózsa utcában lévő – építési telek
eladására irányuló kérelem megtárgyalása ügyében zárt ülést
rendel el.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
Tájékoztatás a zárt ülés döntéseiről.
Virág József polgármester:
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a hantosi 17 / 3 hrsz. számú 1760 m2
területű Hantos, Dózsa utcában lévő építési telket :
Killer Lajos ( sz. Dunaújváros, 1975.02.28. an. Puha Gyöngyi Magdolna ) 2434 Hantos,
Petőfi utca 5. szám alatti lakos és neje
Killer Lajosné Czifra Melinda ( sz. Székesfehérvár, 1978-12-23 an. Kovács Edit ) 2434
Hantos, Petőfi utca 5. szám alatti lakosoktól
– kérésükre - visszavásárolja úgy, hogy az ingatlan vételárát ( a viziközmű hozzájárulással
együtt ) : 128.000.--Ft-ot nevezett részére visszafizeti, de az ingatlan átírásával kapcsolatos
költségek az eladót terhelik.
2./ Önkormányzati választásról tájékoztatás.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy 2010. augusztus 22-ig a Helyi Választási
Bizottságot meg kell választani..
A választási bizottság tagjait nyilatkoztatnunk kell, hogy vállalják-e a feladatot, s nem
indulnak-e a választáson települési képviselőnek, illetve polgármesternek.
3./ Tájékoztatás a két ülés között történt eseményekről, s a következő feladatokról:
Virág József polgármester:
•

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a polgármesteri hivatal épületének felújítása
elkészült. A hivatal már a régi helyén működik.

•

Az Általános Iskolában folynak a felújítási munkák.
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•

Kultúrház felújítására , a park felújítására benyújtott pályázat még nincs elbírálva.

•

Elmondja, hogy a Jurta napok a községben augusztus 14-én és l5- én lesznek a
hagyományoknak megfelelően.

•

A programok elkészültek, a szervezés folyik.

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a programokon
munkákban vegyenek részt.

és a szervezési, lebonyolítási

Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 17,45- órakor bezárta.

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

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Gyömörei Barnáné :/
jkv. hitelesítő

/ : Hangyál Csaba : /
jkv. hitelesítő

