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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

Határozatok: 

 

Száma Címe 

64/2022. (XI.17.) Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november hó 17. 

napján 11.25 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyve 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

65/2022. (XI.17.) Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 17-én 

11.25 órakor kezdődő nyilvános ülése napirendi pontjának elfogadásáról 

66/2022. (XI.17.) néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony saját halottá 

nyilvánításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 17-én 

(csütörtökön) 11.25 órakor kezdődő nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:   

 

Fodor János alpolgármester 

Háziné Fischer Szandra képviselő 

Horváthné Sebestyén Tamara képviselő 

Vassné Hangyál Noémi képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Ambrózi Sándor jegyző 

 

Napirend előtt: 

 

Fodor János alpolgármester: 

 

A napirend tárgyalása előtt kérem, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg néhai 

Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszonyról. 

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az öt választott képviselőből négy fő 

jelen van. Az ülésre a meghívás szóban történt. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk 

értelmében az ülést az alpolgármester vezeti. Az ülést megnyitom. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom megválasztani Vassné Hangyál Noémi képviselőt.  

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a jelenlévő négy képviselő szavazásával 

négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2022. (XI.17.) határozata 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november hó 17. napján 

11.25 órakor kezdődő nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyve jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester javaslatára a 2022. 

november hó 17. napján tartandó nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv-

hitelesítőjéül Vassné Hangyál Noémi képviselőt választja meg. 

 

Fodor János alpolgármester: 

 

Az ülésen egyetlen napirendi pontot javaslok megtárgyalni, mégpedig néhai Kovácsné Kardos 

Valéria polgármester asszony saját halottá nyilvánítását. Kérdezem, hogy van-e valakinek más 

javaslata? 
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A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő négy képviselő 

szavazásával négy igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi döntést hozta: 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2022. (XI.17.) határozata 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 17-én 11.25 

órakor kezdődő nyilvános ülése napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester javaslatának megfelelően 

a 2022. november 17-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

1. Néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony saját halottá nyilvánítása 

Előadó: Fodor János alpolgármester 

 

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására. 

 

1. napirendi pont 

 

Néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony saját halottá nyilvánítása 
 

Előadó: Fodor János alpolgármester 

 
Fodor János alpolgármester: 

 

Mindannyiunk előtt ismert a szomorú tény, hogy polgármester asszony november 8. napján 

elhalálozott. Javaslom, hogy döntsünk arról, hogy polgármester asszonyt az Önkormányzat a 

saját halottjának tekinti. Felajánlottuk a családnak, hogy az Önkormányzat átvállalja a 

temetéssel kapcsolatos költségeket, akik ezt elfogadták. Költség a hamvasztással és a szombati 

búcsúztatással kapcsolatban merül fel, erre terjed ki az, amit átvállalunk. Van valakinek 

kérdése, javaslata ezzel kapcsolatban? 

 

Vassné Hangyál Noémi képviselő: 

 

Kérem, hogy foglaljuk bele a határozatba, hogy az említett körben valamennyi költséget vállalja 

az Önkormányzat, valamint azt is, hogy a Képviselő-testület részvétét fejezi ki a családnak. 

 

Fodor János alpolgármester: 

 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a „néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester 

asszony saját halottá nyilvánításáról” szóló határozati javaslatot fogadja el. Kérem, hogy aki a 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő négy képviselő 

szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
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határozatot hozta: 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2022. (XI.17.) határozata 

 

néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony saját halottá nyilvánításáról 

 

1. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 8. napján 

elhalálozott Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszonyt az Önkormányzat saját 

halottjának nyilvánítja. 

2. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 

átvállalja a néhai Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony hamvasztásával és 

búcsúztatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. 

3. Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete részvétét és együttérzését fejezi ki a 

gyászoló családnak. 

 

Fodor János alpolgármester: 

 

Megköszönöm a megjelenést, az ülést 11.30 órakor lezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Fodor János  

alpolgármester 

dr. Ambrózi Sándor 

jegyző 

 

 

Vassné Hangyál Noémi 

jkv. hitelesítő 

 


