JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 25-én megtartott üléséről

Határozat
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92/2013. (VII.25.)
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95/2013. (VII.25.)

Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási
szerződés módosítása
Állami támogatás felhasználása
Kertalja úti csatorna-beruházás
Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Gondozási segély iránti kérelem elbírálása
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott 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, Dencs Zsuzsanna Kft.
ügyvezető.
Napirend:
1./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatói Szerződés
módosítása
2./ Egyebek
3./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a kiküldött
napirend elfogadására. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Kerek Oszkár polgármester: Megnyertük a pályázatot a piac megépítésére, melyben
pályázaton kívül vállaltuk a terület aszfaltozását és az oszlopok beállítását. Ezek kivitelezését
a Kft.-n keresztül lenne célszerű megvalósítani. Javaslom, hogy bővítsük ki a Kft.
tevékenységét.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jelenleg az intézményi működtetés feltételeinek
biztosítása, valamint szolgáltatási díjak benne vannak szerződésben, de útépítés, egyéb ehhez
kapcsolódó feladat viszont nincs.
Célszerű lenne beletenni a közterület fenntartása, működtetése, karbantartása, javítása,
fejlesztése feladatokat is. A 3.2. pontban lehetne felsorolni a tevékenység bővítését.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. tevékenységének bővítése miatti
Támogató Szerződés módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2013. (VII.25.) KT határozat
Tárgy: Támogatási szerződés módosítása
1.
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2013. március 30. napján
közfeladatok, közszolgáltatások ellátása céljából kötött támogatási szerződés 3.2.
pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
- közterületek kialakítása és fenntartása
2.

Felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítás elkészítésére.

3.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 15.
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Egyebek
Kassa László képviselő: Igaz, hogy létszámleépítés történt Balogh Istvánnéval kapcsolatban?
Kerek Oszkár polgármester: A feladatellátás nem igényel 8 órát, csak 4 órát. Kérem a
munkáltatóját, a Kft. ügyvezetőjét, adjon tájékoztatást a témával kapcsolatban.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A Mátra-Party Kft. már eddig is 4 órás munkaviszonyt
javasolt. Próbáltuk finanszírozni a 8 órás alkalmazást, de anyagilag nem kifizetődő, és nem is
indokolt. Felajánlottunk 4 órás foglalkoztatást, majd a 6 órás foglalkoztatást is, hogy teljes
legyen az ideje a nyugdíjhoz, de Balogh Istvánné nem fogadta el. Nem vállalhatjuk, hogy 4
órás munkavégzésért 8 órás munkabért fizessünk.
Kerek Oszkár polgármester: Az államtól kaptunk szerkezetátalakítási támogatás címszó
alatt 3.593.076,- Ft-ot, melyet saját belátásunk szerint használhatunk fel. Az alábbi
feladatokra javaslom az összeg ráfordítását:
Kossuth út 88.sz. előtti buszváró cseréjére 500 E Ft, Bisztrónál lévő parkoló javítás utáni
aszfaltozása 4-5 cm vastagságban, intézmények és egyéb frekventált helyek biztonsági
kamerával történő ellátása, piac önrészének biztosítása, valamint ha még beleférne a Tűzoltó
utca bal oldali járda szintkülönbség megszüntetése. Van, ahol 30 cm szintkülönbség is van.
Elvezetnénk ez által a csapadékvizet is.
Csontos András képviselő: A javaslatom az, hogy a Kossuth úton ne csak a buszváró
felépítményét cseréljük, hanem tegyük rendbe a területét is, mert nagyon rendezetlen.
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Kerek Oszkár polgármester: Egyetértek vele, de előbb egyeztetni kell a közútkezelővel,
mert felmerül az is, hogy jó helyen van-e egyáltalán, mivel magántulajdonú bejáróban van a
buszmegálló, így nem tudnak kijárni az ott lakók.
Molnár Istvánné képviselő: A Hősök terén az átmenő forgalom teszi tönkre az utat, ill. ott
parkolnak a kamionok is. Van-e szabályozva ott a közlekedés? Ki kellene tiltani az átmenő
forgalmat.
Kerek Oszkár polgármester: Van kitéve korlátozó tábla, de a rendőrnek kellene ellenőrizni
a KRESZ betartását.
Szavazásra bocsátja az állami támogatás javasolt felosztását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2013. (VII.25.) KT határozat
Tárgy: Állami támogatás felhasználása
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerkezetátalakítási
támogatás jogcímen kapott 3.593.076,- Ft állami támogatást az alábbiak szerint
használja fel:
 Kossuth út 88. szám előtti buszváró cseréje
 Kossuth úti Ózon Büfé melletti parkoló aszfaltburkolatának javítása
 Intézmények és egyéb frekventált helyek biztonsági kamerával történő ellátása
 Piac kialakítására vonatkozó pályázat önerő része
A beruházások megvalósításához szükséges intézkedések megtételére felkéri a
polgármestert
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Kertalja út
egy részének becsatornázását az ott lakók 90%-a támogatja. Egy fő nem akarja, de ez nem
érinti a többit. A vízmű kidolgozta a tervet, mely szerint a kivitelezés kb. 1,2- 1,3 M Ft-ba
kerülne. Szükség van az ott lakók hozzájárulására. 140 E Ft-ért adna átemelőket a Vízmű, és
karban is tartaná. Célszerű velük megvalósítani a beruházást.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, hogy indulhasson a beruházás.
Csontos András képviselő: Most kellene elvégezni a munkákat, mert jó idő van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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92/2013. (VII.25.) KT határozat
Tárgy: Kertalja úti csatorna-beruházás
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kertalja úton történő
szennyvízcsatorna beruházás megvalósításával a Heves Megyei Vízmű Zrt-t bízza
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges megállapodások és
szerződések aláírásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Molnár Istvánné képviselő: Ha a vízmű a településen munkálkodik, jó lenne, ha kimennének
a Kertész út – Kossuth út kereszteződéséhez, mert korábbi tevékenységük során nem történt
meg a helyreállítás. A szintkülönbség van ahol 60 cm, ezért nagyon nehéz közlekedni
gyalogosan is, babakocsival pedig lehetetlen.
8.00 órakor Dr. Nagy Tamás alpolgármester távozik.
Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést bezárja, a Képviselő-testület zárt ülés keretében
folytatja munkáját.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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