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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
103/2012. (X.24.)  számú h a t á r o z a t  a 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 

2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince felújításáról továbbá a 
tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az 
„Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri 

faszobor megközelítéséhez térköves járda építéséről ,  a    beruházáshoz szükséges  
költségekről 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince 
felújításáról továbbá a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan- 
nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 70 
centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez térköves járda építéséről 
,  a    beruházáshoz szükséges  költségekről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince 
felújítását, javítását valamint a a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan- 
nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 70 
centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez térköves járda építését   
határozza el.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő a Tündérkert Óvoda Hantosi 
Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince felújítására, 
javítására valamint  a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan- 
nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 70 
centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez térköves járda építésére    
200.000  Ft –ot azaz  kettőszázezer  forintot  biztosít  a 2012. évi költségvetéséből a 
tartalék terhére. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012.  november 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 
 

 

 

   (: Fischer József  : ) sk.                                                                           ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                              körjegyző   

    


