JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 10-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
30/2013.(IV.10.)
31/2013.(IV.10.)
32/2013.(IV.10.)
33/2013.(IV.10.)

Tárgya:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata
Belső ellenőri feladatok ellátása
Megállapodás a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal a mezőőri
feladatok ellátásával kapcsolatban
Közlekedési jelzőtábla kihelyezése a Rózsa Ferenc utcában
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
2./ Belső ellenőr kijelölése
3/ Megállapodás a rendőrséggel
4/ Jelzőtábla kihelyezés a Rózsa F. utcában
5./ Bejelentések, indítványok.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívón kiküldött napirendet fogadja el a testület, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.
Nagy Tamás alpolgármestert és Tari István képviselőt javasolja.
A Képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.

Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Dr. Veres András
ügyvéd készítette a szabályzatot. Szavazásra bocsátja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2013. (IV.10.) KT határozat
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Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát
jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Társulás részére küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Belső ellenőr kijelölése.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Két ajánlat érkezett belső ellenőri feladatok ellátására.
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlata a Képviselő-testület által
tervezett 4 feladatra 450 000,- Ft+ áfa, és minden egyéb feladat esetén 75 000,- Ft +
áfa/nap/szakértő.
A másik ajánlatot az Audit-Consulting ’60 Kft. adta, mely 25 000 Ft + áfa/hó. Ebbe az árba
belefér több alkalom és feladat is. Elég egyértelmű, hogy melyik ajánlat kedvezőbb.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom az Audit-Consulting’60 Kft. ajánlatának elfogadását.
Az összeg szinte fele a másik ajánlatnak. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2013. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Belső ellenőri feladatok ellátása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőri feladatok ellátására
benyújtott árajánlatokat megvizsgálta, és a feladat ellátásával az Audit-Consulting ’60 Kft-t
(3000 Hatvan, Zsilip u. 12., képviseli: Novák Lajos) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a Kft-vel kötendő szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Megállapodás a rendőrséggel.
Kerek Oszkár polgármester: A mezőőrt hasonlóan kezelik majd, mint a rendőrt.
Tanfolyamra mennek, vizsgáznak. Felügyeletüket a Rendőrkapitányság végzi. Kapcsolatot
kell kialakítani a rendőrkapitányság, körzeti megbízottak, mezőőrök között.
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Csontos András képviselő: Korábban szó volt arról, hogy előbbre kell lépni az
önkormányzatnak és a szövetkezetnek együtt a lopások, illegális szemétlerakások ügyében.
Télen nem tudtak beljebb menni, ezért inkább az utak mellé rakták le a szemetet. Helyet kell
kijelölni, ahová a szövetkezet elszállítaná a szemetet. Földterületekre vannak kiborítva
szemétkupacok, melyeket elvinnénk, de nem tudjuk, hová lehet. Az autópálya környékét nem
vállaljuk. Június 29-én 300 fős nemzetközi csoportot fogadunk, a focipálya melletti területen
lesz bemutató. Jó lenne, ha nem járatnánk le a települést a sok szeméttel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendőrséggel megkötendő megállapodás
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2013. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Megállapodás a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal a mezőőri feladatok
ellátásával kapcsolatban
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal a
mezőőri feladatellátás összehangolására, szakmai felügyeletére és ellenőrzésére, valamint a
kapcsolattartás rendjének megállapítására kötendő megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
A Rózsa Ferenc utcában lakók kérték, hogy helyezzünk ki olyan közlekedési táblát, mely tiltja
a mezőgazdasági gépek behajtását.
Csontos András képviselő: Valami engedményt kell adni, mert lakik ott olyan család,
melynek mezőgazdasági gépe van. Tapasztalataim szerint nem járnak ott gyakran
mezőgazdasági gépek, ezért javaslom kitenni, hogy „kivéve célforgalom”.
Tari István képviselő: Nem célszerű ezt beletenni, inkább önkormányzati engedélyhez
kellene kötni a behajtást. A lakók nyugalmát zavarnák a gépekkel. Permetezőt húznak,
kombájnnal, egyéb nagy járművel közlekednek a keskeny utcában.
Molnár Istvánné képviselő:
mezőgazdaságból élnek.

Szabályozni

kell

valamilyen

szinten,

de sokan a

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a „Behajtani Tilos” tábla elhelyezését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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33/2013. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Közlekedési jelzőtábla kihelyezése a Rózsa Ferenc utcában
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a horti Rózsa Ferenc utcából – a lakók
kérésének eleget téve – a mezőgazdasági munkagépeket kitiltja.
Az utcában elhelyezésre kerül 2 db „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” közlekedési
tábla.

5./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Pályázati lehetőség van ipari park létrehozására. A pályázaton
belül a közműveket ki lehet vinni. Nettó finanszírozott, az Áfát kell állnunk. Egyébként
utófinanszírozású, tehát nekünk kellene megfinanszírozni.
Három befektető érdeklődött mostanában, azonban a földtulajdonosok nem partnerek abban,
hogy ide is tudjanak jönni, ugyanis megakadályozzák a földek eladását.
Ha létrejönne az ipari park, nem gördíthet akadályt senki a befektetőknek. Jó lenne, ha
nagyobb vállalkozások jönnének ide. Mi a Képviselő-testület véleménye erről?
Csontos András képviselő: Ha úgy áll az önkormányzat, hogy ezt meg tudja tenni, bele lehet
vágni. Mivel most vezetik a vizet a 60-as fogadóhoz, célszerű lenne vastagabb vezetéket
lerakni. Kifizetnénk a különbözetet, ha meg lehetne egyezni velük.
Kerek Oszkár polgármester: Megérdeklődöm a vízvezeték lehetőségét. A gáz is közel van,
így a közműveket odavinni nem lenne nagy gond.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az ipari park létrehozásával megnyílna a lehetőség a
befektetők számára. Ha azt akarjuk, hogy idejöjjenek, létre kell hozni. Bent nem engedjük,
hogy zajt okozó vállalkozások legyenek, akkor ezt el kell dönteni.
Csontos András képviselő: Több esetben spekuláció történik a földvásárlásnál. Megveszik a
területet, de nem hoznak ide vállalkozást. A kérdés az, hogy mennyi pénzt kell beletennünk,
hogy ipari park legyen? Utána őriztetni kell, mert elvisznek mindent. Be kell keríteni, de
lehet, hogy még az oszlopot is elviszik. Éves szinten komoly költséggel jár akkor is, ha senki
sem vásárol a területből.
Kerek Oszkár polgármester: Utána kell járni, hogy a közművek odavezetése mivel jár, és
hogyan lehet majd megőrizni a területet. Most csak elvi döntést kérek, és majd a részletek
megismerése után döntsünk a konkrét pályázatról.
Tari István képviselő: Ha nem teremtjük meg a lehetőségét annak, hogy beruházó jöhessen,
bukhatunk miatta. Talán akkor is bukhatunk, ha létrehozzuk, és nem valós befektetők
vásárolnak ott területet. Nehéz dolog ezt kezelni.
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Csontos András képviselő: Viszonylag olyan környezetben vagyunk, ahol Hatvanban és
Gyöngyösön is van lehetőség a befektetőknek. Mérlegelni kell, hogy tudunk-e erre
biztonsággal pénzt ráfordítani.
Tari István képviselő: Gyöngyösön és Hatvanban magas áron tudnak területet venni, és jóval
távolabb vannak a főúttól, mint itt lenne. Mi olcsóbban tudnánk területet adni.
Csontos András képviselő: Sokszor olyan helyen néznek ki területet, mely számunkra
meglepő lehet. Nem biztos, hogy csak a főútvonalhoz közel akarnak vásárolni.
Kerek Oszkár polgármester: Szerintem éppen így tudnánk versenybe lépni a
környezetünkben.
Kassa László képviselő: Melyik területről van szó? Mi a biztosíték arra, hogy
munkahelyteremtés történik, mert eddig sem jött össze egyik területen sem. Mi van a
pedagógusfölddel, és mi van a pelletgyárral? A Belarus sem teremtett munkahelyet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Tudomásom szerint a Belarusnál 6 fő dolgozik.
Kerek Oszkár polgármester: A nagyhomoki területről van szó. A Belarus keményen fizet
nekünk. Való igaz, hogy nehéz időszakot élünk.
Molnár Istvánné képviselő: Ha van rá pályázati lehetőség, készen kell, hogy álljunk a
lehetőségre. Ha megvalósul a befektetők idevonzása, a munkahelyteremtés is bekövetkezik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Azt javaslom, hogy bízzuk meg a polgármestert azzal,
hogy konkrét számszaki adatokkal hozza vissza a témát, és akkor döntsünk konkrétan a
pályázatról.
Kerek Oszkár polgármester: Egyetért a javaslattal, és szavazásra bocsátja annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással megbízza a polgármestert, hogy
mérje fel az ipari park létrehozásának anyagi vonzatát, és tájékoztassa a Képviselő-testületet
erről, hogy dönteni tudjon.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő

6

