
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 5-én       
( csütörtökön   ) 16.00 -órakor tartott  rendkívüli        üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin , 
                         Hangyál Csaba , 
                         települési képviselők. 
                          
                                                         
Továbbá:       Koncz Tímea külsős alpolgármester,                    
                       Gálné Papp Erika körjegyző,    

Horváth Jánosné  jegyzőkönyvvezető   
 
Igazoltan távolmaradt:  Suhaj Józsefné  
                                         Zab Zsuzsanna  települési képviselő 

 
                          

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt  települési képviselőből három         fő 
jelen van ,azt  megnyitja.  
 
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.  
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
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Napirend:  
 

 
 

1./  Az Önkormányzat adóalanyiságával összefüggő  TEÁOR'08 besorolás szerinti 
tevékenységei felülvizsgálata 
 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
 
2./ Bejelentések 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              

1. napirend 
 

 
Az Önkormányzat adóalanyiságával összefüggő  TEÁOR'08 besorolás szerinti 

tevékenységei felülvizsgálata 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az önkormányzat adóalanyiságával összefüggésben végzett egyéb tevékenységéről 
szóló  határozatunk felülvizsgálata vált szükségessé.  
A saját tulajdonú ingatlan bérbeadása tevékenységi mód törzskönyvi bejegyzése még 
nem történt meg. Az ivóvíz minőségének javítására szolgáló beruházás  ÁFA 
tartamának visszaigényléséhez szükséges a fenti tevékenység átvezetése a törzskönyvi 
nyilvántartáson.  
Azért szükséges rendkívüli ülésen mind erről döntést hoznunk, hogy a  Kincstár  2012. 
január l-i hatállyal be tudja jegyezni a saját tulajdonú ingatlan bérbeadása 
tevékenységünket, mint adóalany végezzük.  
 
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 
 
 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Az Önkormányzat adóalanyiságával 
összefüggő  TEÁOR'08 besorolás szerinti tevékenységei felülvizsgálatáról szóló  
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki a 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  1/2012. ( I.05. ) számú 
határozata 

 
Hantos  Község Önkormányzata az adóalanyiságával összefüggő TEÁOR'08 

besorolás szerinti tevékenységeiről 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hantos  Község 
Önkormányzata  
az adóalanyiságával összefüggő  TEÁOR'08 besorolás szerinti tevékenységei 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést  és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos  Község 
Önkormányzata  2012. január 1-től érvényes ténylegesen végzett, 
adóalanyiságával összefüggő TEÁOR'08 besorolás szerinti egyéb tevékenységeit 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Hantos  Község Önkormányzata  2012. január 1-től érvényes ténylegesen végzett, 
adóalanyiságával összefüggő TEÁOR'08 besorolás szerinti egyéb tevékenységei:  
 

1 Víztermelés kezelés-ellátás 3600 
2. Szennyvíz gyűjtése , kezelése 3700 
3. Éttermi, mozgó vendéglátás 5610 
4. Egyéb vendéglátás 5629 
5. Saját tulajdonú ingatlan  adásvétele 6810 
6. Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása 6820 
7. Zöldterület-kezelés 8130 
8. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8219 
9. Általános közigazgatás 8411 
10. Sportlétesítmény működtetése 9311 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
ténylegesen végzett , adóalanyiságával összefüggő egyéb tevékenységei 
TEÁOR'08 besorolás  2012. január 1-től érvényes   módosításának törzskönyvi 
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nyilvántartásba történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül 
kezdeményezze. 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat  érvényes szakfeladatainak 
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon . 
 
Határidő: 2012. január 10. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
 

2. napirend 
 

Bejelentések.  
 
 
 
 

Bejelentés  nem hangzott el.  
 
 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
 
 
 

 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 16,10  - órakor   bezárta.  

 

                                    K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 

 
/ : Hangyál Csaba     :/ 

jkv. hitelesítő 


