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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2015.(VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 28-án 16.30 órakor
kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
július  28-án  tartandó  nyilvános  ülésének  napirendi  pontjait  a  kiküldött  meghívóban
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az
alábbiak szerint tárgyalja:

1./ Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Fischer József polgármester

2./  A  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása.
Előadó: Fischer József polgármester

3./ Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Fischer József polgármester

4./  Helyi civil  szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat
kiírása
Előadó: Fischer József polgármester

5./ Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről
Előadó: Fischer József polgármester

6./ Hantos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-23427-1-001-00-13) vízközmű rendszer 2016-2030.
évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezéséről, elfogadásáról, a Hantos Ivóvíz Szolgáltató
Rendszer-V  (11-23427-1-001-00-13)  vízközmű  rendszer  2016-2030.  évi  Gördülő  Fejlesztési
Tervhez kapcsolódó nyilatkozatról
Előadó: Fischer József polgármester

7./  Döntés  kóbor  állatok  befogására  vonatkozó,  valamint  az  állati  eredetű  melléktermék
elszállítására  és  ártalmatlanítására  vonatkozó  önkormányzati  feladat  ellátási  kötelezettség
folyamatos biztosítása érdekében gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről
Előadó: Fischer József polgármester

8./  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi  XXVIII.  törvény  48/A  §  (3)  bekezdésében  rögzített  kóbor  állatok  befogására  vonatkozó
valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2)
bekezdésében  rögzített,  állati  eredetű  melléktermék  elszállítására  ás  ártalmatlanítására
vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettséggel és az állatok védelméről és kíméletéről
szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény  49.§  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. július 30.
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megalkotandó  ebrendészeti  hozzájárulásról  illetve  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásának
szabályairól szóló önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos javaslatról
Előadó: Fischer József polgármester

9./  Döntés  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatalnak  a  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásokról  valamint  a  környezetvédelemről  szóló
önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos javaslatáról
Előadó: Fischer József polgármester

10./  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Sárbogárdi  Járási  Hivatal  ügysegédeinek  térítésmentes
elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Fischer József polgármester

11./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5/B. szám alatti lakás
bérbeadásáról.
Előadó: Fischer József polgármester

12./  Önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester

13./ Bejelentések
Előadó: Fischer József polgármester

 
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

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

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. július 30.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető


