JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 12-én megtartott üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
103/2012.(IX.12.) Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
104/2012.(IX.12.) 5 M Ft összeg átcsoportosítása az intézmények fejlesztésére
105/2012.(IX.12.) A település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók elfogadása
106/2012.(IX.12.) A Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadása
107/2012.(IX.12.) Hozzájárulás a 60-as fogadó ivóvízzel történő ellátásához szükséges
vezetékek lefektetéséhez
108/2012.(IX.12.) Temetési segély iránti kérelem elbírálása
109/2012.(IX.12.) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Rendelet száma: Tárgya:
10/2012.(IX.15.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.)
rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester (később érkezik)
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző, Kozák Gáspárné pü.
csop. vez., Kovácsné Lőrincz Katalin pü. és költségvetési előadó, Dr. Dér Zsuzsanna
fogorvos, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor Gáborné védőnő.
A Képviselőtestület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
3./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
4./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag
elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Istvánné és Habány György képviselőket
javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kéri a hozzászólásokat.
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen áttekintettük az I. féléves
költségvetésről szóló beszámolót, és a bizottság javasolja elfogadásra.
A rendeletmódosítást is elfogadásra javasoljuk. Az intézményeknél elfogadható a költségek
alakulása, összességében 50% alatt vannak, kivéve az iskola néhány %-kal magasabban áll,
mely a fűtési költségnek köszönhető. Folyamatosan nagyon hideg volt az elmúlt télen.
Kerek Oszkár polgármester: A múlt év végétől a fűtési költségek megemelkedtek, egyrészt
az árak, másrészt a hideg miatt. A fűtési rendszerek nem felelnek meg a mai kor
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követelményeinek. A HECS fogyasztása az átköltözés után visszaesett. Az óvodában
emelkedett. Az energia-takarékosságot meg kell próbálni finanszírozni, mert a befektetés
pozitív irányban fog megmutatkozni.
15 óra 12 perckor megérkezik Dr. Nagy Tamás alpolgármester, így a jelenlévő Képviselőtestületi tagok száma 6 fő.
Kerek Oszkár képviselő: Van-e véleménye a meghívottaknak a témával kapcsolatban?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Teljesíthető az iskola költségvetése. Valóban néhány %-kal
túllépte az iskola a tervezett összeget, de egyrészt a fűtésköltségnek köszönhető, másrészt
betegségek miatt helyettesítések történtek, GYES-ről visszatérő dolgozónak szabadságot
kellett kiadni, ezek nem voltak tervezve. A fűtésnél pótelőirányzatra lesz szükség, de a többi
teljesíthető. Nagyon oda kell figyelni télen a fűtés miatt.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A fűtési költség tervezésénél már számítottunk arra,
hogy esetleg túllépjük, más területen kijövünk a tervezett összegből. Történt fejlesztés is.
Bérmaradványuk van, 1,5 M Ft augusztus végéig. Átcsoportosítást kértünk a
bérmaradványból. Remélhetőleg tartható lesz a költségvetés.
15 óra 17 perckor megérkezik Kassa László képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi
tagok száma 7 fő.
Tari István képviselő: Nagyra értékelem az intézmények I. féléves teljesítményét, hiszen
lefaragott költségvetésről beszélhetünk. Elismerésem fejezem ki, hogy így is tartják a
tervezett összegeket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az I. félévi beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
103/2012.(IX.12.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I.
félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés
szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
10/2012. ( IX.15.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 87. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. Törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendelet (továbbiakban: ÖR)
1.§
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2012. évi
költségvetésének

a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
c) A hiány összegét
állapítja meg.

TERV

Mód.

Mód.Terv

398.001
368.001
30.000

22.153
20.666
1.487

420.154
388.667
31.487

ezer forintban,
ezer forintban,
ezer forintban

2.§
Az ÖR 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint
módosulnak:
181 207
47 474
107 838
0
3 367
14 139

7 179
1 820
7 415
0
0
11 732

188 386
49 294
115 253
0
3 367
25 871

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
működési célú pénzeszközátadás
Társadalom – és szociálpolitikai juttatás

1 620
508

0
2990

1 620
3 498

E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft Felújítás

2 048

986

3 034

E Ft Intézményi beruházási kiadások

3 439

0
0

3 439

E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0
0
0
640
12 721 -10 609
0
0
23 640
0
0
0
398 001 22 153

0
640
2 112
0
23 640
0
420 154

E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt
E Ft Egyéb tartalék
E Ft Hitelek kamatai
E Ft Finanszírozási kiadások
E Ft Értékpapír vásárlás
Összesen
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A 2011. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint módosulnak:
220 278
110 444
0
0
22 934
13 545
800
0
30 000
398 001

3 147
-1487
11 750
4 260
0
2 996
0
0
1 487
22 153

223 425
108 957
11 750
4 260
22 934
16 541
800
0
31 487
420 154

E Ft Önkormányzat működési bevételek
E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb központosított támogatások
E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök, hitel visszatérülés
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
Összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., -12sz.,
mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy energia költség megtakarítás miatt különítsen
el a Képviselő-testület 5 M Ft-ot fejlesztésre, mely összeget az intézményvezetőkkel
egyeztetve használnánk fel.
Az iskolában pl. a lapos tető szigetelése, alumínium lemezzel történő zárása valósulna meg,
valamint a rossz állapotú fa ablakok cseréje. Ezekkel a fűtési költségen lehetne megtakarítást
elérni.
A többi intézménynél is meg kell nézni, melyek azok a sürgős feladatok, melyekkel
takarékoskodást lehetne elérni a fűtésnél. A HECS-nél be kell fejezni határidőre az
akadálymentesítést.
A Polgármesteri Hivatalban ahány iroda, annyi féle bútor van, és mind nagyon régi. Most van
egy olyan lehetőség, kb. 200 000 Ft-os költséggel az egészet le lehet cserélni.
Az óvodában 3 csoportszobában régi fa ablakok vannak, melyek szellőznek. 20 db ablak 400E
Ft-ba kerülne. Ha mi építenénk be a munkadíjat is meg tudnánk takarítani. Ez is kihatna a
fűtési költségekre. Nem kell feltétlenül elkölteni az egész összeget, de a legfontosabb
dolgokat el kellene végezni.
A központi konyha megszűnésével 16 M Ft körüli pénzmaradvány keletkezik, melyet át lehet
csoportosítani.
Csontos András képviselő: Az iskola sorsa bizonytalan, és most akarunk költeni a lapos
tetőre, egyebekre, szükséges-e ez most egyáltalán? A 16 M Ft megtakarítás közel sem lehet
annyi, kételyeim vannak ezzel kapcsolatban. A fűtési költség csökkentése érdekében
egyébként egyetértek az ilyen fejlesztésekkel.
Kerek Oszkár polgármester: Ebben a hónapban szándéknyilatkozatot kell tenni az iskola
sorsáról, október 30-ig pedig dönteni kell róla. Ha marad, biztosítanunk kell a működtetést, ha
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nem marad, akkor visznek mindent. Annak a tudatában kell döntenünk, hogy mit mutatnak a
számok. Utána még van egy hónap a végleges döntésig.
Csontos András képviselő: Amit fejlesztésre tudunk szánni, egyéb intézményekre költsük,
pl. az óvodára többet, az iskolára pedig egyelőre kevesebbet, amíg nem dől el a sorsa.
Kassa László képviselő: A fejlesztéssel egyetértek, de meg kell határozni, hogy mit fogunk
megcsinálni konkrétan. Általánosságban elfogadhatatlan a számomra.
Kerek Oszkár polgármester: Elmondtam, hogy melyek azok a területek, ahol tennünk kell.
Az iskolánál várni kell természetesen a bizonytalanság miatt. Egyeztetni kell az
intézményvezetőkkel, hogy hol mit kell elvégezni. Az összeget el kell különíteni, a
felhasználásról pedig később tudunk dönteni. A következő évben már a fűtési költségekből
visszajön a fejlesztés egy része.
Csontos András képviselő: Most csoportosítsuk el az összeget, és a következő testületi
ülésen beszéljük meg, hova mennyit költsünk.
Tari István képviselő: Szavazzuk meg az elkülönítést, és később határozzuk meg a célokat.
Az egyik nem zárja ki a másikat.
Molnár Istvánné képviselő: Különítsük el a pénzt, utána együtt döntsünk a felhasználásról.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az intézményvezetőket bízzuk meg azzal, döntsék el,
hogy milyen fejlesztést szeretnének. Terjesszék testület elé.
Kozák Gáspárné pü. csop. vez.: A III. negyedévtől lehetséges az átcsoportosítás.
Habány György képviselő: Volt egy helyszíni bejárás, ahol tapasztalhattuk a
hiányosságokat, ebben lépnünk kell. Javaslom a keretösszeg megállapítását az elhangzott
kiegészítésekkel.
Kerek Oszkár polgármester: 2-3 hét múlva összehívjuk a Képviselő-testületet, amikor
dönthetünk az elkülönített
összeg felhasználásáról. Előtte egyeztetünk az
intézményvezetőkkel. Javaslom az 5 M Ft elkülönítését a konyhánál keletkező
pénzmaradvány átcsoportosításával.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2012.(IX.12.) sz. Határozat
Hort Község Képviselőtestülete a központi konyha pénzmaradványából
5.000.000,- Ft-ot fejlesztési tartalékra csoportosít át, melyet az
intézmények korszerűsítésére, intézményi beruházásokra használ fel.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények
fejlesztési igényeit 2012. szeptember 30-ig mérje fel és ennek
függvényében történik majd a fejlesztési keret szétosztása.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Az egészségügy területén az önkormányzat nagyon sokat
lépett. Létrehoztuk az Egészségügyi Központot, hőszigeteltük az épületet, parkolót építettünk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Elismeréssel tudunk szólni az Egészségügyi
Központról, főleg amióta elkészült a klíma. Akadálymentesítést is nagyra értékeljük mi is, és
a betegek is. Ha kérdés van, válaszolok, nincs egyéb kiegészítésem.
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos: Részletesen leírtam mindent, nem szeretném kiegészíteni,
kérdésekre szívesen válaszolok.
Kerek Oszkár polgármester: A HECS-nél is kell egy kis fejlesztést végezni. Ha lehetőség
lesz arra, hogy a fogorvosi rendelő átkerüljön az Egészségügyi Központba, megtesszük.
Szeptember 30-ig be kell fejezni az akadálymentesítést. Átadom a szót a Képviselőtestületnek.
Tari István képviselő: Megdöbbenve láttam az internet kapcsolat problémáját, mit takar ez?
Támogatni fogom, hogy átkerüljön a fogászat is az Egészségügyi Központba.
Kerek Oszkár polgármester: Az internet nem a mi szolgáltatónk, hanem a T-COM hibája
volt. Új központot szereltek, 2 hétig állt fenn a probléma az átalakítás miatt. A szolgáltatónk
mindent megtett annak érdekében, hogy működjön.
Csontos András képviselő: Sok az adminisztráció. Van-e elegendő idő a betegségek
feltárására, rendben érezhetjük-e, hogy a betegségek olyan kellő időben feltárásra kerülnek,
hogy lehessen segíteni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Személyesen foglalkozunk minden beteggel.
Beteg nem hagyja el úgy a rendelőt, hogy a vizsgálatot elkerüljük. Arra törekszünk, hogy
zökkenőmentes legyen a betegségek feltárása. Komoly probléma van az időpont
egyeztetésekkel a szakrendelőkbe. Nagyon sokat kell a betegeknek várni a szükséges további
vizsgálatokra. Minden erőfeszítés arra irányul, hogy sürgősségi beutalóval lerövidüljön az idő.
A rendelési idő 4 órát túllépjük. Minden nap reggel 8-16.30-ig vagyok itt.
Csontos András képviselő: A hely már biztosított, a műszerezettségben tudnának-e előbbre
lépni abban, hogy a diagnózist helyben meg tudnák állapítani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Nem tudunk röntgenes és ultrahangos nélkül
szakvéleményt adni. A leletek kiadása szakmai képzettséghez, végzettséghez kötött. Szigorú
feltételeknek kell megfelelni. Egy adott területre bizonyos számú vizsgálatot engedélyeznek.
Nem finanszírozná a TB, ha helyben történne pl. urológiai vizsgálat. Amit egy háziorvos
megtehet, csak azt lehet helyben megoldani.
Csontos András képviselő: Magánpraxisban nem lehetne szakorvosoknak helyben rendelni?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: A rendelő felszereltségét előírná az ÁNTSZ.
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Csontos András képviselő: Az eszközöket beszerezné az, aki magánrendelést végez. Nem
kellene az embereknek máshova utazni, időpontra várni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Magánlaborral köthetnénk szerződést. Egy
bizonyos összegért elvinnék vizsgálatra a vért, havonta 1-2 alkalommal. Orvost nehezen
lehetne idehozni, mert le vannak terhelve.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat tudná biztosítani a helyet különböző
rendelésekre, de gépeket nem tudunk venni.
Egyik orvosi beszámolóban szerepelt, hogy más intézményekhez hasonló bánásmódot várnak
el. Ezzel nem értek egyet, mert éppen most kaptak nagy összegű fejlesztést.
Molnár Istvánné képviselő: Sütő doktor úr statisztikájában szerepelnek a különböző
betegségek. Szívesen láttam volna olyan kimutatást, melyből kiderülne, hogy pl. az utóbbi 5
évben emelkedést, vagy csökkenést mutat-e a betegségek száma.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: A magas vérnyomás betegségek száma
folyamatosan nő. Sok olyan beteg volt korábban, akik lebénultak. Sok kezeletlen magas
vérnyomású beteg volt. Most több lehetőség van a kezelésükre. Pszichiátriai betegek száma is
nő, mely az életvitellel magyarázható.
Kerek Oszkár polgármester: A mostani életkörülmények feltétlenül befolyásolják a
betegségek kialakulását.
Szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2012.(IX.12.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi
helyzetéről szóló beszámolókat (háziorvosok, fogorvos) az előterjesztések alapján
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Jó lenne, ha a védőnők is helyet kapnának az Egészségügyi
Központban.
Habány György képviselő: A hallásvizsgáló készülék milyen értékű lenne?
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: 250 E Ft. A fejhallgató rész ment tönkre a mostaniban. A
készülék még jó, nem tudom, hogy lehet-e kapni hozzá fejhallgatót.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Sok éve nem gyártják, már nem kapható hozzá
semmi.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Megnézem, ha van hozzá alkatrészem, felajánlom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2012.(IX.12.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat
munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Ocskó-Sós Lászlóné kérelmet nyújtott be a Szabadság téren
lévő butik területének megvásárlására. Kérem a véleményeket ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Korábban bizottsági ülésen foglalkoztunk vele. Bérleti díjat nem
fizetett hosszú ideig, ezért megállapítottuk részére a bérleti díjat. Át kell gondolni, hogy mivel
a téren belül van, érdemes-e eladni a területet.
Kassa László képviselő: Olyan törvény volt korábban, hogy csak bérletbe lehetett adni a
területet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem tudjuk milyen bérleti szerződése van, nincs a
kérelemben árajánlat, ezért nem tudunk érdemben foglalkozni vele.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Amikor külön válik az épület és a telek tulajdonjoga,
szolgalmi joggal kell rendelkeznie a tulajdonosnak, hogy megközelíthesse az épületét. Meg
kell osztani a területet ahhoz, hogy eladható legyen.
Tari István képviselő: A másik megoldás az, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül az
épület.
Habány György képviselő: Az is megoldás, hogy most elvi hozzájárulást ad az
önkormányzat, és később ismeri meg a részleteket. Vagy eladjuk a területet, vagy megvesszük
az épületet, úgy célszerű.
Kassa László képviselő: Hívjuk el a testületi ülésre a kérelmezőt.
Molnár Istvánné képviselő: Arról is volt szó korábban, hogy csere helyiséget kap esetleg.
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Csontos András képviselő: Használhatnák a játszótérnél lévő gyerekek szülei az épületet.
Kerek Oszkár polgármester: A 60-as fogadó korábban megkapta a hozzájárulást az
önkormányzattól arra, hogy az ivóvizet bevezessék a fogadóba. A földtulajdonosok nem
járultak hozzá, ezért most ismét az önkormányzat hozzájárulását kérik a módosított tervhez.
Csontos András képviselő: Két tulajdonos nem járult hozzá, ezért jött szóba másik útvonal,
ahol önkormányzati út van, ezért kéri a hozzájárulást.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Módosult a vezeték útvonala, ezért korábban szolgalmi
jogot akartak bejegyeztetni, de forgalomképtelen vagyontárgyra nem engedi a törvény.
Habány György képviselő: Járuljunk hozzá, de a helyreállítás legyen az ő feladatuk.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ez mindig benne van a hozzájárulásban. Földútról van
szó, de benne lesz ez a kitétel most is. Javaslom, hogy erre a nyomvonalra vonatkozóan is
erősítse meg a testület, hogy nem veszi tulajdonába az önkormányzat a vezetéket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2012.(IX.12.) sz. Határozat
Hort Község Képviselőtestülete nem veszi át a Héliosz büfék vízellátása
céljából újonnan létesített ivóvíz vezeték tulajdonjogát.
A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a vezetéket a kérelemben
megjelölt nyomvonalon vezessék. A kivitelezési munkák után az okozott
károk azonnali helyreállítási kötelezettsége terheli a kivitelezőt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Az Industria Investnek eladtuk a pedagógusföldet. A szerződés
szerint, ha 4 éven belül nem építenek, 10 M Ft kötbért kell megfizetniük. Erre kértük őket
írásban. Felolvassa levelüket, mely szerint jelképes összeget hajlandóak csak fizetni, vagy
vásárolja vissza az önkormányzat az ingatlant.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Felolvassa a szerződés idevonatkozó pontját, mely
szerint kötelesek fizetni 10 M Ft-ot az önkormányzatnak.
Csontos András képviselő: Pénz nélkül kerüljön vissza hozzánk a terület, akkor eltekintünk
a kötbértől, ez a javaslatom.
Habány György képviselő: Vagy a 10 M Ft, vagy szálljon vissza az önkormányzat részére
minden költség nélkül. Esetleg beszámítjuk az ingatlan árát a 10 M Ft-ba, így ezzel
kevesebbet kellene fizetne, de miénk lenne a terület. Peren kívüli egyezségként ajánljuk fel
ezt az utóbbit.
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Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Már írtunk nekik levelet a 10 M Ft kötbér
megfizetésével kapcsolatban, arra írták ezt a levelet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Utána kell nézni nincs-e terhelve az ingatlan.

Kerek Oszkár polgármester: Koltai László fafaragó ajánlatot adott a könyvtár bejáratánál
lévő levágott fa faragására. Körbeadja a tervet megtekintésre.
Habány György képviselő: Elrugaszkodottnak tartom az árajánlatot. Korábban is készült
már ott ilyen jellegű munka, de nem ilyen feltételekkel.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ettől sokkal nagyobb árakat lehet látni, arányaiban nem
is olyan sok.
Csontos András képviselő: Megszorításokról
óvatosabban kellene bánni a pénzzel.

beszélünk,

őszköszöntőt

rendezünk,

Habány György képviselő: A védőnőknek vegyünk inkább hallásvizsgáló készüléket abból a
pénzből.
Csontos András képviselő: Nagyobb gondot kellene fordítani a már meglévő park
gondozására. Közmunkások locsolhatnák, gondozhatnák.
Tari István képviselő: Magasnak tartom az összeget, inkább valami mást oldjunk meg
helyette.
Habány György képviselő: Szerintem is a meglévő dolgokat tartsuk rendben.
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend megtárgyalása zárt ülés keretében
történik.
A nyílt ülést bezárja.
kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
jkv. hitelesítő

Habány György
jkv. hitelesítő
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