JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 28-án
megtartott üléséről.
Határozatok
száma:
1/2011.(I.28.)
2/2011.(I.28.)
3/2011.(I.28.)
Rendelet száma:
1/2011.(I.28.)

Tárgya:

Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitányság vezetői megbízatása
A 22/2010.(II.10.) számú önkormányzati határozat módosítása
2011.évi közbeszerzési terv
Tárgya:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
2/2011.(I.28.) A hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
3/2011.(I.28.) A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II.
14.) rendelet módosítása

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Ferge Jánosné
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
A testületi ülésen nem jelent meg: Kassa László és Habány György képviselők

Javasolt napirend:
1./ Víz- és csatornadíj megállapítása 2011. évre
2./ Hulladékszállítási díj megállapítása 2011. évre
3./ Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjének megbízatása
4./ Közbeszerzési Terv elfogadása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi
tagból 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők
személyére: Dr. Nagy Tamás, Tari István. Kéri, hogy a javasolt napirendet fogadja el a
testület.
A képviselő-testület a javaslatokat egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirend: Víz- és csatornadíj megállapítása 2011. évre
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, mondja el a
bizottság javaslatát.
Tari István képviselő, a bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a díjjavaslatot, és a
281,- Ft-os ivóvíz, valamint a 235,- Ft-os csatornadíjat javasolja a testületnek elfogadásra.
Molnár Istvánné képviselő: Ezeket a díjakat javasolja elfogadásra.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a víz- és csatornadíj elfogadását. A
képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I.28.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról

Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő
rendeletet alkotja
1.§.
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Részvénytársaság által Hort Község
közigazgatási területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
2.§.

Közüzemi szolgáltatások:

2011. évi nettó díjak:
281 Ft/m3
235 Ft/m3

ivóvízdíj:
csatornadíj:
3. §.
(1) E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról
szóló 21/2009.(IX.26) rendelet hatályát veszti

Hort, 2011. január 28.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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2./ Napirend: Hulladékszállítási díj megállapítása 2011. évre
Kerek Oszkár polgármester: A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlatát sikerült egy
kicsit lejjebb vinni, így az emelkedés 5%-os lenne. A zsákot meg kell vásárolni, a díj csak az
ürítés díját tartalmazza.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Elfogadhatónak tartja az árat, a zsákot viszont meg
kellene szüntetni. A zsákokat a kutyák is szétszedik, könnyen sérülnek. Nagy tételben
beszerzett áron kell kérni a vásárlást.
Kerek Oszkár polgármester: A közbeszerzés javaslatot most kapta meg a
Hulladékgazdálkodási Társulástól, abba bele lehetne tenni, hogy csak kukás megoldás legyen.
Tari István képviselő: Tudomása szerint eddig is benne volt a programban, hogy kukák
legyenek, csak átmeneti volt a zsákos megoldás, mivel a korábbi szolgáltató nem tudott
biztosítani 40 literes kukát.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a hulladékszállítási díj elfogadását. A
képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
A hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. Törvény 23.§. és 25.§- ban kapott felhatalmazás alapján Hort Község közigazgatási
területére vonatkozóan a települési hulladékelszállítási díj megállapítására az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
(1) Hort Község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés alapján a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt-t (7400 Kaposvár, Cseri u. 16. telefon: 82/528-960, fax:
82/527-055 e-mail: kvgrt@kvgrt.hu) látja el a szilárd hulladékgyűjtés – szállítási
közszolgáltatási feladatokat.
(2) Hort Község közigazgatási területén a szolgáltató által történő hulladék összegyűjtés,
elszállítása heti egyszeri gyakorisággal, csütörtöki napokon kerül sor.
(3) A hulladékszállításhoz ingatlanonként használandó minimum gyűjtőedényzetet és a
hulladékszállítás ÁFA nélküli díjtételét az alábbi táblázat tartalmazza:
Háztartás
létszáma
1 fős
háztartás
2 fős

Minimum gyűjtő
edényzet
40 literes zsák*
50 literes kuka
80 literes kuka

Ürítési díj
Ft/alkalom
96*
128
196,5

Ürítési díj
Ft/negyedév
1.248*
1.664
2.555
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háztartás
3 vagy több
fős háztartás

120 literes kuka
240 literes kuka

307,5
576

3.998
7.488

* Az egységnyi díj a zsák árát nem tartalmazza. Zsák: (többlet hulladék elszállítására): 356
Ft/darab
2.§.
(1) E rendelet 2011. február 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékelszállítási és
hulladék-elhelyezési díj megállapításáról szóló 15/2009. (VII. 14.) önkormányzati
rendelet, valamint az azt módosító 1/2010.(II.11.) önkormányzati rendelet.

Hort, 2011.január 28.

Kerek oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Ferge Jánosné jegyző: Mivel szolgáltató váltás történt, szükséges 3/2001.(II.14.) rendelet
módosítása is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását. A
képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II. 14.) rendelet
módosítása
Hort község képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII tv. 23.§-ban
kapott felhatalmazás alapján a közszolgáltató változása miatt a helyi környezet védelméről a
település tisztaságáról szóló 3/2001. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja:
:
1.§.
Az ÖR 8.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A települési hulladék elszállításáról közszolgáltatási szerződés alapján a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt-t (7400 Kaposvár, Cseri u. 16. telefon: 82/528-960, fax: 82/527-055 e-
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mail: kvgrt@kvgrt.hu) gondoskodik. A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az
önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal – hetente egyszer, a csütörtöki
napon/zártrendszerû kukásautóval/ végzi.
2.§.
E a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba.

Hort, 2011.január 28.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

3./ Napirend: Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjének megbízatása
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást adott a képviselő-testületnek arról, hogy új
kapitányságvezető lesz a Hatvani Rendőrkapitányságnál. A megyei kapitányságvezető írásos
javaslatot küldött, mely alapján kéri a képviselő-testület hozzájárulását Dr. Széchy Zsolt
r.őrnagy kinevezéséhez. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei RendőrFőkapitányság Vezetőjének írásos javaslatát is figyelembe véve egyetért Dr.
Széchy Zsolt rendőr őrnagynak a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
megbízatásával.

4./ Napirend: Közbeszerzési Terv elfogadása

Ferge Jánosné jegyző: Az Egészségügyi Centrum pályázatot megnyertük. A kiküldött
anyagban leírtak alapján szükséges a közbeszerzési terv módosítása. A fejlesztés
vonatkozásában egyrészt el kell fogadni az önrész biztosítását, másrészt a részletes
közbeszerzési tervet is.
Kerek Oszkár polgármester: Előkészítések, egyeztetések folynak a megvalósítással
kapcsolatban. Az ÁNTSZ olyat kér, ami a pályázat benyújtásának idején még nem volt
rendeletben. Szükséges kialakítani egy fertőzőbeteg megfigyelő helyiséget. Megoldható, de
tervmódosítást kell végezni.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Fertőzőbeteg megfigyelő helyiség előírás, ezért ki kell
alakítani, és másra nem is használható.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő két határozati
javaslat elfogadását. A képviselő-testület mindkét javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta az alábbi határozatokat:

2/2010. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2010.(II.10.) számú
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül megjelent
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó
központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése (Kódszáma:
ÉMOP-2009-4.1.1) ’A’ komponens (alapellátás fejlesztése) c. pályázati
fejlesztés:
Megvalósulási helye: Hort, Kossuth Lajos út 122.
Hrsz: 1211/1.
1073
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (számlapénz)
Igényelt támogatás
Összesen

Összeg (Ft)
3.707.890,33.371.001,37.078.891,-

A Képviselő-testület a saját forrás összegét, valamint a beruházással
kapcsolatosan felmerülő egyéb kiegészítő költségeket a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztésre
vonatkozó támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2011.február 28.
Felelős: polgármester

3/2010. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003.évi CXXIX.törvény 5.§-a alapján ezen határozat melléklete szerint fogadja
el az önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét:
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzések vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzések
esetében a közbeszerzési terv módosítását kezdeményezze.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi értékhatárt elérő vagy
meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos
közbeszerzési tanácsadót vonjon be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Bejelentette, hogy Vincze Csaba és felesége kártérítési pert
indított az önkormányzat ellen. Az alap készítésénél derült ki, hogy a szennyvízcsatorna azon
a helyen fekszik, ezért az építési hatóság leállította az építkezést. Nem körültekintő módon
jártak el, ezért nem az önkormányzat hibázott. A földhivatali nyilvántartásban mindez nem
szerepelt. Sajnos több esetben nem a valóságnak megfelelő a térkép.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem az önkormányzat adta ki az építési engedélyt, hanem
az építési hatóság. Nem vizsgálódott megfelelően az engedély kiadása előtt.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a február 9-re tervezett képviselő-testületi ülést
halasszák el későbbi időpontra, mivel február 15. a határidő a költségvetés elfogadására.
A képviselő-testület rövid egyeztetés után az időpontot február 14-re tűzte ki.
Megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Tari István
képviselő
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2/2010. (I.28.) önkormányzati határozat melléklete

Hort Község Önkormányzatának 2011.évi közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő
szervezet
megnevezése

Hort Község
Önkormányzata

A szerződéshez
rendelt
elnevezés

Háziorvosi
rendelők
áthelyezése
infrastrukturális
fejlesztéssel

A beszerzés
tárgya:

Becsült
érték:

Az alkalmazott
eljárásrend

A
közbeszerzési

A hirdetmény
megjelenésének

(árubeszerzés,
szolgáltatás
megrendelése,
szolgáltatási
koncesszió,
építési
beruházás,
építési
koncesszió)

(nettó Ft)

(közösségi
értékhatárt elérő,
vagy az alatti,
indokolással)

eljárás fajtája

tervezett időpontja

Hirdetmény
nélkül induló
nemzeti eljárás
a Kbt. 251.§.(2)
bekezdése
alapján

Nem releváns

közösségi értékhatár
alatti.
építési
beruházás

29.663.11
2

A közösségi
értékhatár jelenleg
nettó:1.273.702.050.Ft

Az alkalmazott bírálati
szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat
vagy legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás)

összességében
legelőnyösebb ajánlat

Részvételi/
ajánlattételi

Eredményhirdetés
tervezett

határidő tervezett
időpontja

időpontja:

2011. 03.25.

2011.04.08.

Szerződéskötés
tervezett
időpontja

2011.04.26.
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