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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
szeptember 24-én ( szerda) 17.00 –órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Suhaj Józsefné
Hangyál Csaba
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jkv.
Igazoltan távolmaradt:
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Zab Zsuzsanna települési képviselő

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan be tudtak
jönni a képviselő-testület tagjai.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből
négy fő jelen van, azt megnyitom.
Zab Zsuzsanna települési képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester
jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné települési
képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester:
Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt még követetlenül az ülés előtt is érkeztek
anyagok a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz, egymásnak ellentmondó
szerződés tervezeteket kaptunk, így javaslom, hogy a most megkapott anyagok
áttanulmányozása végett az ülés folytatását 18.45 percig halasszuk el.
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A javaslattal a képviselő-testület négy jelenlévő tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és az ülés folytatását 2014.
szeptember 24-én 18.45 percig elhalasztotta.
Fischer József polgármester:
Megállapítom, hogy az ülés továbbra is határozatképes, öt választott települési
képviselőből négy fő jelen van, azt megnyitom.
Zab Zsuzsanna települési képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester
jelezte távolmaradását.
A Képviselő-testület az ülés kezdete előtt közvetlenül kapott anyagokat
áttanulmányozta ,egy tájékoztatót is meghallgatott az auditkor részéről, aki az ülésen
nem tud részt venni. Sajnos az önkormányzat képviselő-testületén és a Hivatalon
kívül álló okok miatt – a tájékoztatás és az áttanulmányozásra fordított idő ellenéresem tisztult a kép annyira, hogy az egymásnak ellentmondó információk, szerződés
tervezetek kapcsán a képviselő-testület felelős döntést hozhasson.
Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a mai ülés napirendi pontjainak tárgyalását
halassza el a 2014. szeptember 30-án ( kedden) 17.00 órakor kezdődő ülésére és addig
megpróbálja a mostani ellentmondásos információkat tisztázni és akkor talán már
tudunk dönteni a napirendi pontokban.
Kérdezi van-e valakinek az eddig elhangzottakkal kapcsolatban kérdése,
hozzászólása?
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretné ismét elmondani azt, amit az ülés kezdetét követően elmondott. A
Képviselő-testületi ülést 17.00 órakor kezdődött és az, hogy a tájékoztatót tartó
fiatalember nem akarta a tájékoztatását az ülésen elmondani, hanem „úgymond”
beszélgetés keretében tette azt meg, nem szabályszerű.
Fischer József polgármester:
Ez így van, ugyanakkor az auditor részéről érkezett úriember csak beszélgetni
szeretett volna, nem kényszeríthetjük, hogy vegyen részt az ülésen.
Többek között emiatt és azért is, mert mint mondtam a képviselő-testület
rendelkezésére álló jelenlegi anyag mennyisége átláthatatlan, egymásnak ellentmondó
információkat tartalmaz továbbra is javaslom, hogy az ülés napirendi pontjainak
megtárgyalását halasszuk el a 2014. szeptember 30-án 17.00 órakor tartandó
nyilvános ülésünkre.
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Kérdezem van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, javaslata?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a napirendi pontok megtárgyalásának elhalasztásáról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a jelenlévő 4 települési képviselő szavazásával
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014.(IX.24.) számú
határozata
A 2014. szeptember 24-én 17.00 órakor tartandó Képviselő-testületi ülés
napirendi pontjainak megtárgyalása elnapolásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „ A 2014. szeptember 24-én 17.00 órakor tartandó Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak megtárgyalása elnapolásáról” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 24-én
17.00 órakor kezdődő ülésének napirendi pontjai megtárgyalását elhalassza
2014. szeptember 30-án (kedden) 17.00 órakor kezdődő rendes képviselő-testületi
ülésére.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. szeptember 24-én
17.00 órai kezdetű ülése napirendi pontjaival egészítse ki a képviselő-testület
2014. szeptember 30-án 17.00 órai kezdettel tartandó ülése napirendi pontjait.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. szeptember 26.

Fischer József polgármester:
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..50 órakor bezárom.
K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ :Suhaj Józsefné:/
jkv. hitelesítő

