Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2008. november 13-án
7,30 órakor megtartott rendkívüli zárt üléséről.

Határozat száma
Tárgy
120/2008.(XI.13.) Pályázat benyújtása falumegújításra és fejlesztésre
121/2008.(XI.13.) Életpálya díjat adományozása Horváth Sándor képviselőnek
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. november 13-án megtartott rendkívüli zárt
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Hegedűs Dezső
8. Molnár Istvánné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Habány György, Horváth Sándor és Rózsavölgyi Jánosné
képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Balázs Ferenc és Tari
István. Tekintettel, a napirendi pontok egyikére javasolja, hogy a rendkívüli ülést zár ülés
legyen. A javaslatot a testület elfogadta.
Elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívásának az oka az, hogy a dönteni kell a
falumegújítási pályázatról, melynek benyújtási határideje: 2008. november 30. Minden
Leader csoporthoz tartozó, pályázó település 25 millió Ft-ot kaphat a pályázati összegből.
Erről egyeztetés történt a Kistérségnél. Közterületek, közparkok, játszóterek, amire lehet
indulni. Ez az összeg kevés a három dologra. Csak a játszótér kb. 12 millió Ft-ba kerülne.
Később lehet bővíteni. Közpark: Hivatal körüli rész parkosítása, ill. az épület mögötti parkoló
megépítése. Vannak tervezők, akik az egyes területeket megtervezik, kb. 1,4 millió Ft-ért.
Javasolja, hogy a mostani pályázati lehetőséget ne hagyjuk ki. Önrész 5 millió Ft, ami
tulajdonképpen az ÁFA összege.
Csontos András képviselő: Ha elosztottak a Leadernél 25 millió Ft-ot, miért pályázunk?
Kerek Oszkár polgármester: A pénzt pályázni kell, és nyerés esetén kaphatjuk meg az
összeget. Javasolta, hogy az önkormányzat ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Kérte a
képviselőket, mondják el véleményüket.
Tari István képviselő: A tervezést meg kell csináltatni, mert ha a Leader vonalon nem
sikerül, akkor is szükséges, mivel akarunk ilyen fejlesztést. A Takarékszövetkezet is érintett a
parkoló építésében, lehetne segítséget kérni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a fenti javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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120/2008.(11.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

1.) Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat nyújt be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2008. (X. 18.) közleménye és a
135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a falumegújításra és – fejlesztésre:
a) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések ezen belül a Polgármesteri Hivatal előtti park, illetve parkoló
kialakítására, melynek értéke nettó 13 millió Ft,
b) a Szabadság téren egy új közterületi játszótér kialakítására, igénybe vehető
támogatás elnyerésére, melynek értéke nettó 12 millió Ft,
2.) A Helyi Vidékfejlesztési Közösséggel (Zagyvaság) jogcím illetékes tervezési
területén megvalósuló fejlesztések esetében településenként a HVK sikeres pályázat
esetén 25 millió Ft támogatást biztosít. A képviselő-testület vállalja, a projektek
előfinanszírozását, és a hiányzó 5 millió Ft-ot önrésznek a saját költségvetéséből való
biztosítását.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a beadott árajánlatok
alapján a tervezési szerződéseket 1.400. 000.-Ft összegben kösse meg és
gondoskodjék a pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. november 30.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslatot tett arra, hogy a képviselő-testület Életpálya díjjal
ismerje el Horváth Sándor képviselő úr munkáját, aki régóta képviselő, több bizottságnak
tagja.
Tari István képviselő: Nagyon sok éve dolgozik képviselőként a községért, a bizottságokban
is aktívan tevékenykedik. Mindig lehet rá számítani, önként vállalt és rábízott feladatait
maximálisan teljesíti. Mindenképpen megérdemli az elismerést.

Kerek Oszkár polgármester: Mivel mindenki egyetértett a javaslattal, szavazásra bocsátotta
annak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

121/2007.(11.13.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések
adományozásáról szóló a 22/1991. sz. rendelete alapján Életpálya díjat
adományoz Horváth Sándor képviselőnek, a helyi mezőgazdasági
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szövetkezet nyugállományba vonult elnökének. A díj átadására a 2008.
decemberi ünnepi testületi ülésen kerül sor.
Határidő: 2008. december 18.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy előreláthatóan társulási
formában fog a jövőben működni a házi szociális ellátás. Erről konkrétabbat a következő
testületi ülésre fogunk tudni. Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelentést, és az
ülést berekesztette.
Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Balázs Ferenc
képviselő

Tari István
képviselő
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