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JEGYZOKONYV
K6sziilt: Detk Kozs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilet6nek a Visontai Koz6s
Onkorm5ny zati lFriv atal Detki Kirendelts6g6nek Tan6csterm6ben 2019 .
j rinius 26 -5n 1 7. 0 0 orai kezdettel megt artott ii16s6r6l.
Jelen

vannak: Pelle S6ndor polg6rmester
Nagy Istv6n alPolg6rmester
Feh6r J6zsef,
Dr. Ho116 Tibor,
Mihalov N6ndor,

Misik P6ter,
ifi. Pelle S6ndor k6pvisel6k.
Tan6cskozSsi joggal jelen van: Hegediis Hajnalka jegyzT
Ivony Attila Sportegyesiilet elnoke

Pelle S6ndor polgfrmester
Koszontom a K6pvisel6testiiletet. Meg6llapitom, hogy 7 f6b6I7 f6 megjelent, az
ti16s hat6rozatk6pes , azt megnyitia.
Jegyz6konyv hitelesit6nek Mihalov NSndor k6pvisel6t javaslom, szavazSsra
teszem fel a megvillasililsifi.

K6pvisel6testi.ilet 7 fb jelenl6t6vel. egyhangir
szav azaltal az al6bb i hat6r ozatot horta:
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7 igen

et6nek

4512019.(.YI.26.\onkormfnyzatihatfirozataaiegyzlkon:rv
hitelesft6 szem61y6r61

Detk Kozs6gi }nkormSnyzat K6pvisel6testi.ilete

a

2019.
jrinius 26-6n megtartott i.il6se j egyz6konyv6nek hitelesit6s6re
Mihalov N6ndor k6pvisel6t v ilIasztja.

HatSridl: azorral
Felel6s: Pelle SSndor polg6rmester

\

Pelle S6ndor polg6rmester
t ep"isel6testtileti iil6stinkon megt6rgyalisra javaslom a meghiv6ban
n
"*i napirendi pontokat.
szerepl6
K6rem, aki a napirendet elfogadja, k6zfelnyrijt6ssal ielezze. Szavazilsta teszem
fel a napirend elfogad6s6t.
Meg6llapitom, hogy a K6pvisel6testiilet egyhangir igen szavazatdva\

hatitrozathozataln6lkiilanapirendetelfogadta.

1./ Napirend:
Sportegyesiilet beszimol6j a

Pelle S6ndor polgdrmester
Els6 napirendi pontunk Sportegyesiilet 6ves besz6mol6ja. Koszontom Ivony
Attrl6t, aki megjelerrt" az egyesi.ilet rdszerol. A k6pvisel6ket illeti a sz6.

Ivony Attila
A csapat jelenleg a megye Ul-ban van. igy a kolts6gek csokkentek. Jelenleg 1516 jdtdkosunk van, melyb6l 15 helyi fiatal. 12 csapatb6l a 9. helyen v6gezti.ink.
A csapatb6l 14-1 5 fo reszi.. vesz az edz6seken. Sajnos ez az eredm6nyen m6g
nem l6tszik, de ezeka fiatalok szeretik a sportot, szivb6l jffiszanak.

Misik P6ter
Orfitot< a kolts6gek csokken6s6nek 6s annak, hogy helyi fiatalok 6rdekl6dnek a
sport irhnt.

Ivony Attila
Megye I-ben is volt 7 detki a 11-b61, de m6shonnan is jdrtak, 6s ez koltsdgekkel
j6rt. Valamint abban az osrtSIyban 7 csapatot kellett miikodtetni, folyamatosan
versenyeztetni.

Mihalov N6ndor
Egy kis telepiildsen, helyi fiatalokb6l

6116

csapatnak nem rossz a 9. hely.

Dr. Ho116 Tibor
OrulOk, hogy az ilyen ar{nyban helyi fiatalokb6l 6116 csapatnak. Lehet m6g
fejl6dni, sok sikert kivanok.
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Feh6r J6zsef
N.* u f.gfontosabb, hogy sok p6nzt koltsi.ink el. Jobb az,ha helyiek iltszanak,
m6g ha nem nagy eredm6nnYel.

Ivony Attila

ut6nP6tl6sra megY el. A serdiil6 csapatokat nagyon neh6z
megszerv ezni. Nincs helyben elegend6 gyermek. Megye III-ban nincs kdtelez6
fiatalabb csapat.

A TAO thmogaths

Mihalov N6ndor
A gy...k.k.t nem 6rdekli a sport. }darkana jdrnfuk Bozsik-progralnra, de nem
tudunk 7 gyereket cisszeszedni az iskol6b6l.
Pelle S6ndor polgSrmester
Szavazdsra teszem fel a Sportegyestilet besz5mol6jarck elfogad6s6t'
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Hatftrid6: 2019 . jrilius 3 .
Felel6s: Pelle SSndor polg5rmester

2./ Napirend:
In gatlan aj 5nd6ko zhsi szerz6d6s

Hegedtis Ha-inalka
Detk, R6k6czi Ferenc trtca 42. szdm alatti ingatlanr6l van sz6, aminek a 631100ad r,lsze Detk Kozs6gi Onkorm5nyzat tulajdona, 371200-ad r6sze Halmajugra
Kozs6g Onkorm6nyzat tulajdona, amrt neki ajdndekozna Detk Kozs6g
Onkorm6nyzatfunak. Amit a Kdpvisel6-testiiletnek el kell fogadni.
Az onkorm6nyzati vagyon a nemzeti vagyon r6sze. AjSnd6kozni nemzeti

vagyont abban az esetben lehet, hogy ha az onkorm6nyzat, aki art kapia,
valamilyen kozfeladat ellfuthsShoz hasznSlja fel. Polgdrmester Urral
egyeztettiink, 6s a lak6s- 6s helyis6 ggazdiikod6s feladat6t tal61tuk megfelel6nek
eIlhez celhoz.

Pelle S6ndor polg6rmester
emennyiben-hozzdsz6\Ss nincs, a detki 638 hrsz-f, Detk, R6k6czi Ferenc utca
42. szdm alatti ingatlannak a .371100-ad ftsz6t mint aj6nd6kot elfogad6sra
javaslom Halmajugra Kozs6gi Onkormfunyzatt6l, 6s szavazhsta teszem fel az
elfogad6s6t, 6s hogy az Onkormdnyzat az ajdndekozSs sorSn szerzell vagyont
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatatrol sz6l6 201I. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.
(f) bekezdds 9. pontj6ban meghatdrozoff. lak6s-6s helyis6ggazd6lkod5s
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Detk Kozs6 gi Onkorm6n)'zat K6pvi s el6te stiilet6nek
4712019. (YI.26.\ Snkormfunyzati hatfutozata aifundek
elfogad6s5r6l

Detk Kozs6gi onkormsnyzaI Kepvisel6testtilete a detki 638
Irsz-u,Detk, R6k6czi Ferenc fica 42. sz6m alatti ingatlannak
a 371100-ad r6sz6t mint aj6nd6kot elfogadja Halmajugra
Kozs6gi Onkorm6ny zatt6l.

Detk Kozsdgi Onkormdnyzat az ajfndekoz6s sorSn szetzell
vagyont Magyaror sz6g helyi onkorm 6ny zatair6l sz6l6 20 | | .
6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (1) bekezd6s 9. pontj6ban
meghatfrozoff. 1ak6s-6s helyisdggazdillkodSs kozfeladat
ellfitdsdrahasznillla.
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Hathrrdl azowtal
Felel6s: Pelle S6ndor polg6rmester
Hegedris Hajnalka jegyzo

3./ Napirend:
InditvSnyok, egyebek
Pelle SSndor polg6rmester
Ludas ut6n Nagyfton is megtortdnt szewryviz alapcs6 1et6te1. Nekiink kett6t
kellene szewezni a telep miatt. Ezdrt javasolt6k, hogy vonjuk <issze. Mindent
egy aegszervezmeg. AFaluhinbanleszafogadds. A sajt6 is jelen lesz.

Jov6 h6ten a g6pek 6s az anyagok drkeznek. A telepiil6s tobb pontj6n lesznek
gdpparkok. Indul a beruhin6s. El6tte egy f6rumot kell osszehivni a lakoss6g
szdm{ra.

Dr. Ho116 Tibor
Meg kellene keresni amarkazivindrozo azonvezetojet, aki azdrt fe1e16s, hogy
throzo zsilipeit nyittassa. Mivel a mirltkor is egdsz hdten esett, de 6k
gffiszakadSs haISrSn engedik fitnk a nagy mennyis6 gi vizet.

ifi. Pelle S6ndor
V61t6s tortdnt, rij emberek keriiltek

a
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Eddig id6ben kozoltdk, most az utols6
pillanatban, hogy nyitj6k a zsilipeket. Eszrevdtelt tettem B6na rimak ez iigyben.
A Bene-patakon 14h6dvftrat szSmoltak a Biikki Nemzeti Park illet6kes emberei.
Kint voltak 6s elismert6k, hogy ez gond a telepiil6snek. Az els6 nagy h6dv6r
od.a.

r6szleges bont6s6t rendelik majd el.

Pelle S6ndor pole6rmester
A h6ten p6rakaput l6tesitetttink az eglszs6giigyi kombin6t bejdratinSl
h6s6gre va16 tekintettel.
Mds t6rgy nem 16v6rr, az iil6st bezdrom.

Hegedtis Hajnalka
jegyzS

JegyzSkonyv hitelesit6

:

u41*t-4,^A

Mihalov N6ndor k6pvisel6
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