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Készült: Hantos Község Ónkormányzat Képviselő-testületének 2020. .iúlius 23-án
(csütörtökön) 8.45 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hantos Község Önkormányzat székhelye,2434 Hantos, Nagylóki út 3.

,lc|en vannak: Kovácsné Kardos Valéria polgármester
Fodor János alpolgármester
Kohl Balázs képviseló
Kapás Dániel képviselő

Nagy Attila képviselő

dr. Ambrózi Sándor jegyző

Napirend előtt:

Távol lévő:

Tanácskozási ioggal:

kovácsné kardos valéria Dolgármester: szeretettel köszöntök mindenkit. Az idő
rövidségére való tekintettel a meghívás telefonon történt. Megállapítom, hogy az ülés négy
jelenlévő képviselővel határozatképes. Távol lévő képviselőtársunk elózetesen jelezte a
távollétét. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Fodor
János képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a jelenlévő néry képviselő szavazásával
négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testü letének a 2020. július 23-án {1.45 órakor
kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyve je5-zőkönyv-hitelesítőjén€k

megválasztásáról

Hantos KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester jav aslatára a2020. július 23_
án tartandó üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzókönyv-hitelesítőjéül Fodor János
képviselőt választja meg.

Kovric§né Kardos Va|éria oo|gármester: Az ülés napirendjére egyetlen napirendi pontot
javaslok t-elvenni, a 2019-2024. önkormányzati ciklusra vonatkozó cazdasági p.óg.u.
ellbgadását. Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata?

A napirendclel kapcsolatban más javaslat nem hangzoű el.

A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő
szavazásával négy igen egyhangú sz^vazatt^l, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi döntést hozta:

Hantos község onkormán_r,zat képr isclíi-te§tülctónek
69/2020. (Vl 1.2_1.) határozata

70/2()2(). (\'l1.2_].) határozata



Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testüIetének 2020, július 23-án 8.45 órakor
kezdődő rendkivüli nyilvános ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

Hantos KÖzség Önkormányzat Képviselő+estülete a polgármester javaslatának megfelelően a
2020. július 23-án tartandó ülésének napirendjét elfogadja, és az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint tárgyalja:

l. A 2019,2024. önkormányzati ciklusra vonatko zó cazdasági program elfogadása
Előadó: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

Ezt követően a képviselő-test ület rátér a napirendi pontok tárgulására,

l. napirendi pont
A 2019-2024- önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági program etfogadása

Előadó: Kovácsné Kardos Valória polgármester

kovácsné kardos va|éria Do|gármester: A gazdasági program tervezetét mindenkinek
előzetesen kikÜldtÜk. A jogszabály szerint eZí a teíyeí az alakuló ülést követő hat hónapon belül
kellett volna elfogadnunk, de a veszélyhelyzet miatt erre nem volt lehetőség, A veszéiyhelyzet
megszúnésével azonban időszenivé vált ezzel foglalkoznunk. van valakinek kérdése a
rrregkűldött tervezettel kapcsolatban?

.K.qlr!_E_a!ézs képvrselő: A tervezetben szerepel egy kerékpárut építése, az valóban nagyon
Irasznos lenne. Van rá esély hogy meg is valósul?

l(qü!§§nliKqldos Valéria polgármester: Ez egy régőta tervben lóvó beruházás, egy nagyobb
kerékpárut-hálózat része lenne, nem tudom, hogy mikor íbrdul megvalósításba. nern-a.lut]trogy
ebben a ciklusban ez megtörténik.

,1 napirendi ponttul kapcsolatban további kérdés. hozzászólás nem hangzott el.

Kovácsné Kardos Valéria polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a 2019-2024.
önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdaságí program elfogadásiiól szóló határozati
javaslattal, kézlelemeléssel szav azzon.

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

a 2019-2024, önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági program elfogadásáról

Hantos község Ónkormányzat képviselő-testülete a Magyarors zág he|yi önkormárryzatairól
sz,óló 20l l. évi CLXXXIX, törvény l ló. § szerinti, a 2019-2024. önlormányzati ciklusra
vonatkozó Cazdasági programot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovácsné Kardos Valéria polgármester
Határidő: folyamatos
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kovácsné kardos valéria polgármester: köszönöm mindenkinek a mai ülésen történő
megjelenést, az ülést 9.00 órakor bezárom.
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