JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 26-án megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
131/2011.(VIII.26.)
132/2011.(VIII.26.)

Tárgya:
Parkoló építése az Egészségügyi Centrum Iskola utca felőli részén
Egészségügyi Centrum homlokzatának hőszigetelése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 26-án
megtartott rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Távol maradását bejelentette: Habány György, Csontos András képviselő
Nem jelent meg: Kassa László képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestületből 4 tag jelen van, ezért az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy
Tamást és Molnár Istvánnét javasolja. A javaslattal a jelenlévők egyetértenek.
Elmondja, hogy az Egészségügyi Központhoz tartoznak olyan munkák, melyek nem képezik a
pályázat részét, de el kell végezni. Az egyik a parkoló, melyet az árok betakarásával célszerű
létrehozni, másik az épület szigetelése, mely 6 cm-es szigetelő alkalmazásával megoldható,
ezáltal az energia felhasználást is lehetne csökkenteni.
A parkoló anyagköltsége és munkadíja nettó 1.413.074,- Ft, a hőszigetelés költsége pedig
nettó 999.990,- Ft lenne. Amennyiben tudjuk, ki is fizetjük ezeket az összegeket, ha pedig
olyan lesz az anyagi helyzetünk, akkor most a felét fizetnénk, a másik felét pedig a jövő
márciusi adóbevételből. A Kft-n keresztül történne a kivitelezés. Kérem a Képviselő-testület
véleményét.
Molnár Istvánné képviselő: Célszerűnek tartom a munkák elvégzését, mert ha most nem,
akkor a későbbiekben mindenképpen meg kellene oldani.
Tari István képviselő: A Kft. ügyvezetője tájékozódjon, hol olcsóbbak az anyagok. Be kell
őt vonni a munkába, kérjen tanácsot szakemberektől, hogy tudjon felelősen dönteni.
Szeretném, ha tájékoztatást adna munkájáról a testületnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Jónak tartom az árat a hőszigetelésre. A födémet még nem
láttuk, esetleg gyapottekerccsel lehetne a tetőteret leszigetelni. Ezzel is sokat lehetne
megtakarítani a fűtési költségekből. Szerettem volna az ablakokra redőnyt is a hőszigetelés és
árnyékolás miatt, de tudom, hogy most nem lehetséges. Ez utólag is megoldható bármikor.
Kerek Oszkár polgármester: Sok minden kellene, de maradjunk az eredeti témánál.
Tari István képviselő: Hol van a többi képviselő? Nem megengedhető, hogy nincsenek itt a
döntéseknél.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek Tari képviselő úr véleményével.

2

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Év végére statisztikát kell készíteni, melyik képviselő,
hányszor jelent meg, és ezt megjelentetni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa a határozati javaslatokat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Egészségügyi Centrum előtti parkoló
megépítésének elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

131/2011. (VIII. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hort, Kossuth Lajos út 122. szám alatt lévő ingatlanon épülő
háziorvosi rendelő gépjárművel való megközelíthetőségének
biztosítása érdekében az ingatlan Iskola utca felőli részén parkolót
épít. Az építmény kivitelezési költségét a beszerzett árajánlat alapján
1.413.074,-- Ft + ÁFA összegben határozza meg. A kivitelezéssel a
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságot bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Polgármesterét, hogy
a vállalkozási szerződést a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft-vel megkösse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Egészségügyi Centrum homlokzat
hőszigetelési munkáinak elvégzését. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

132/2011. (VIII. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hort, Kossuth Lajos út 122. szám alatt lévő ingatlanon épülő
háziorvosi rendelő homlokzat hőszigetelési munkát elvégezteti. A
munka kivitelezési költségét a beszerzett árajánlat alapján 999.960,-Ft + ÁFA összegben határozza meg. A kivitelezéssel a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságot bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Polgármesterét, hogy
a vállalkozási szerződést a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft-vel megkösse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.
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Kerek Oszkár polgármester: Több napirend nem lévén, megköszönte a megjelenést, és az
ülést bezárta.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Molnár Istvánné
képviselő
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