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JEGYZÓKÖNYV

Kéqzjilt: Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július
l6.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Hantos Község Önkormányzat székhelye, 2434 Hantos, Nagy

J clen r annak: Kovácsné Kardos Valéria polgármester
Fodor János alpolgármester
Kohl Balázs képviselő
Kapás Dániel képviselő
Nagy Attila képviselő

l4-én (kedden)

Megállapítom,
Jegyzőkönyv-

r al öt

l6,0{) rira ktlr
.jónek

020. július l4-
Kapás Dániel

Tanácskozásiioggal: dr.AmbróziSándorjegyző

Napirend előtt:

I(gü!|csné.Kardos Valéria polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit.
|1sy u. ülés öt jelenlévO tepui.aOuJ t uiározatképes. Az ülést megnyitom
hitelesitőnek javaslom megválasztani Kapás Dániel képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetórtett, és a jelenlévő öt képviselő
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkűl az alábbi döntést ho

Hantos község Önkormányzat kérrviselő-testü|etének
64 /2020. (Y Ll 1.'l határ ozata

Han|os I!i|z_sée Önkormányzat Képviselő_testületének a 2020. július t
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönywe jegyzőkbnyv-hi

megválasztásáról

Hantos Község Önkormányzat Képviseló-testülete a polgármester javaslatára aén tartandó üléséről készüló jegyzőkönyvénet .1egy-zotonyv-úitelesítőjéül
képviselőt választla meg.

kovricsné. kardos valéria polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóval egyezőenjavaslom elfogadni:

l, A Hantosi cesztenyés Kert óvoda-Mini Bölcsóde, Konyha 20l9. évi költségvetésének
teljesítése

Elóadó: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

2. Rendelet-tervezet az Önkorm ányzat 2019, évi kóltségvetésének zárszámadásáról
Elóadó: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

3. A 20l9. évi belsö ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Elóadó: dr. Ambrózi Sándor jegyző

4. Bejelentések



Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata?

A napirenddel kapcsolalban mós juvaslat nem hangzort el,

A kópviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt képviselő
szavazásával Öt igen egyhangú szavazattal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július l4-én l6.00 órakor
kezdődő rendkivüli nyilvános ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

Hantos KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatának megfelelően a
2020. július l4-én tartandó ülésének napirendi pontjait elfogadja, és az ülés napirendi pontjait
az a}ábbiak szerint tárgyalja:

l. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsóde, Konyha 20l9, évi költségvetésének
teljesítése
Előadó: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

2. Rendelet-tervezet az Önkorm ányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

J. A 20l 9. évi belsó ellenórzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előadó: dr. Ambrózi Sándor jegyző

4. Bejelentések

Ezl kij|,etően a kepviselő-testület rátér a napirendi pontok tárglalására.

A Hantosi G esztenyé§ Kert óvodalNiillfill'uoo"":ia""rha 20 l 9. évi köttségvetésének
teljesitése

Előadól Kovácsné Kardos Valéria polgármester

kovécsné kardos valéria polgármester: A megküldött anyagból látszik az intézményünk
tavalyi évi kőltségvetésének alakulása. Az állami normatíva nem elég a fenntartásához,
szükséges a í'enntartói kiegészités. Ahogy látható, az étkeztetéshez nagyon sok plusz tbnás
szÜkséges. Mindezek ellenére sikerült az tntézmély költségvetésének egyensúlyát megtartani.
Az intézmény zárszámadása része az önkormányzat zárszámadásának, csak a jobb átláúatóság
kedvóért emeltük ki. van valakinek kérdése, hozzászólása?

A napirendi ponftal kapcsolalban kérdés, hozzászólós nem hangzott el.

@ Kérem, hogy aki egyetért a Hantosi Gesztenyés
Kert Ovoda- Mini Bölcsóde, Konyha 20l9. évi költségvetésének teljesitéséról szóló határozati
javaslattal, kézl'elemeléssel szavazzon.

Hantos Község Onk()rmán\zat Eópl,iselíi-te stü letének
65/2020. (\'lI. 1.1.) határozata



A képviselő-testület a jelenlévő öt képviselő szavazásával öt igen egyhangú szavazattal,
eIlenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha 2019, évi költségvetésének
teljesítésérőI

Hantos ,község Önkormányzat képviselő-testülete a Hantosi Gesztenyés kert Óvoda- Mini
BÖlcsod_e, Konyha 20l9, óvi. költségvetésének teljesítéséről szóló elótórjesztést megvitatta és
azl54.132.448 Ft bevétellel és 54.|32.448 Ft kiadással elíbgadja.

1.) A KépviselŐ-testÜlet a kiernelt elóirányzatok teljesítését az alábbiak szennt állapítja meg:

. a személyi jellegű előirányzat 32.649.289 Ft
r szociális hozzájárulási adó ó.307.058 Ft
o dologi előirányzat l3.8l1.654 Ft
o beruházások 14.000 Ft

2.) A Képviselő testület az intézmény pénzmaradványát 1.350,447 Ft-ban állapítja meg.

3.) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha 20l9. évi költségvetésének
teljesítése beépül Hantos Község Önkorm ányzat 2019. éves zárszámadásába.

A Képviseló-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kovácsné Kardos Valéna polgármester
Határidő: azonnal

Rendelet-tervezet az önkormá"l#ffi.lJi"#1tségvetésének zárszámadásáról
Előadó: kovácsné kardos valéria

Kovácsné Kardos Valéria polgármester: Ennek a napirendi pontnak az anyagában az,
Önkormányzat tavalyi évi költségvetésének alakulását, teljesitését lehet látni, Ennek része az
elóbb látott intézményi költségvetés is. Eredetileg május 3l-ig kellett volna ezt elfbgadnunk,
de a veszélyhelyzet miatt ez kitolódott. Ahogy látható, a költségvetés egyensúlya itt is megvolt,
eredményesnek mondható évet zárt l;valy az önkormányzat, finanszirozási probléma nem volt.
kérdése, |,1ozzászólása van valakinek?

A napirendi ponttal kapcsolatban más _javaslal nem hangzllt el.

Kovácsné Kardos Valéria polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a Hantos Község
OnkormánYzat 2019. évi költségvetésének végíehajtásáról szóló rendelet-tervezettel,
kézfelemeléssel szav azzon.

A képviselő-testület a jelenlévő öt képviselő szavazásával öt igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Hantos K iizsóg Onkolmánrzat Kóp,r,ise líi-testü |etóne k
{1612020. (\'l I.1{.) hatá rozata



912020, NILL4;|
önkormánvzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 20l9. évi költségvetésének végrehajtásáról

Á rendelet a jeglzőkónyvht;z csatolva.

3. napirendi pont
A 20l9. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előadó: dr. Ambrózi Sándor jegyző

dr. Ambrózi SáEdor iegvző: Az előterjesztést mindenki elózetesen megkapta, kiegészíteni
llgm szeretném. ugy gondolom, hogy a belső ellenőri jelentésből is kiderül, hogy alapvetően
rendben vannak a dolgaink, de tejlódni természetesen mindig lehet. van valak]nek úé.dér",
hozzászólása ezzel kapcsolatban?

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem han4zott el.

kovácsné kardos valéria polgármester: kérem, aki egyetért a 20l9. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentés elíbgadásáról szóló határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a jelenlévő öt képviselő szavazásával öt igen egyhan gű sz^vazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

a 20l9. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Hantos KÖzség Önkormányzat KépviseIő+estülete a 201 9. évi összefoglaló ellenórzési jelentést
megtárgyalta, és azt az elóterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelós: dr. Ambrózi Sándor jegyző
Határidó: azonnal

4. napirendi pont
Bejelentések

Kaoás Dániel képviseló: Érkezett hozzám egy kérelem, amit szeretnék ismertetni. Kertész
Luca szeretné kibérelni a korábban fodrászatként múködő helyiséget az önkormifuryzattól, ahol
kozmetikát szeretne üzemeltetni, ehhez egy írásbeli kérelmet is csatolt.

Kapú,s Dániel képviselő ismerteli a kérelmeí.

dr. Ambrózi Sándor iegvző: A helyiségbérlet szabályait helyi rendelet tartalma zza. Ez alapján
elsó sorban pályáatatással lehetne a bérleti jogról dönteni, de van egy olyan kivétel, hogy ha a
helyiséget olyan tevékenység céljából kívánják bérbe venni, ami a település kereskéáelmi,
szolgáltatási és egyéb alapellátásához szükséges, akkor a pályáztatás mellőzhető.

67l2020, (\II1.1_1,) határozata



kovácsné kardos valéria Dolgármester: Úgy gondolom , hogy ez ebben az esetben f'ennáll,
mivel nincs kozmetika a faluban. Így a lakosoknak nem kellene másik településre átjámiuk.

dr. Ambrózi sándor iegvző: A rendelet úgy rendelkezik, hogy legfeljebb öt éves időtartamra
szólhat a bérlet, és a bérleti díj tekintetében a felek megállapodása az irányadó.

Kovácsné Kardos Valéria no|gármester: Luca a kérelmében havi 5.000- forintos bérleti díjat
ajánlott, ezt méltányosnak találom, mivel egy kicsi, nagyjából l0 négyzetméteres helyiségról
beszélünk. A lakásokért havi 450 forintot kérünk négyzetméterenként. Ezen í-elül ót terheli a
kimutatható rezsiköltség is. Javaslom, hogy első körben egy egyéves szerzódést kössünk vele
augusztus elsejétől, havi ötezer forintos díjéít. Kinek mi a véleménye erről?

Naev Attila kéoviselő: Egyetértek, támogassuk a helyben dolgozni akaró pályakezdő
fiatalokat.

Kovácsné Kardos Valéria Dolgármester: Kérem, aki egyetért a megbeszélt f'cltételekkel az
ÖnkormánYzati helyiség bérbe adásáról szóló határozati javaslattal, kézielemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a jelenlévő öt képviselő szavazásával öt igen egyhangú §zavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

önkormányzati helyiség bérbe adásáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Kertész Luca Szilvia Hantos,
Dózsa György utca 28. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező, jelenleg
kihasználatlan, a Nagylóki út 3. szám alatti épületben található egykori fodrászat helyiségére
vonatkozó bérleti ajánlatát, és az ügyben az alábbi döntést hozza.

l. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás oélú
helyiségek bérbeadásáról szó|ó 412016 (IV.25.) önkormányzati rendelet 19. § (4)
bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a helyiség pályázati eljárás lefolytatása
nélkül bérbe adható, tekintettel arra, hogy abban a település szolgáltatási alapellátásának
körébe tartozó tevékenységet kivánnak végezni.

2. A KépviselŐ-testület Úgy határoz, hogy a helyiséget pály ázali eljárás lefolytatása nélkül
2020. augusztus l. napjától egy év időtartamra bérbe adja Kertész Luca Szilvia Hantos.
Dózsa György utca 28. szám alatti lakosnak havi 5.000- forint bérleti díjért.

3. A Képviselő{estület felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadással kapcsolatos
tennivalókat lássa el.

Felelős: Kovácsné Kardos Valéna polgármester
Határidó: 2020. július 3 l.

kaoás Dániel képviselő: A lakosság a mezógazdasági gépekkel közlekedők magatartását
sérelmezi, nagy sebességgel közlekednek a faluban, olyan utcákba is behajtanak, ahová nem
lenne szabad. Kérik az intézkedést a forgalomcsillapitásért.

68/2020. (\'l 1. 1 {.) határozata



kovácsné kardos valéria polgármester: Már egyeztettem a rendőrséggel az ügyben, tudnak
a problémáról. Keressük a további megoldási lehetőségeket is.

További bejelentés nem hangzott el.

kovácsné kardos valéria nolgármester: köszönöm mindenkinek a mai ülésen történő
megelenést, az ülést l6.45 órakor bezárom.

dr.




