JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
123/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Alapító Okirat
módosítása
124/2013. (X.09.) KEOP-1.1.1/C/13 pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány
125/2013. (X.09.) KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 pályázat
126/2013. (X.09.) KEOP-1.1.1/B/10-11pályázat
127/2013. (X.09.) KEOP-1.1.1/B/10-11pályázat
128/2013. (X.09.) Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése című LEADER pályázat
129/2013. (X.09.) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel
130/2013. (X.09.) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázathoz fedezet
biztosítása
131/2013. (X.09.) Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése című LEADER pályázathoz
fedezet biztosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-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./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának és
Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./ „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című KEOP pályázat keretén belül benyújtott
Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3./ Szakértő megbízása közbeszerzés lebonyolításával
Előterjesztő: polgármester
4./ Fedezet biztosítása a pályázatokhoz
Előterjesztő: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívón kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának és
Alapító Okiratának módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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122/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
Megállapodását.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hort
község polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: Alapító Okirat módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Alapító Okiratát 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett a társult
önkormányzatokkal közös megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a
jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Hort község polgármestere

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
„Hatvan
és
környéke
hulladékgazdálkodási
rendszerének
eszközbeszerzésekkel”
című
KEOP
pályázat
keretén
belül
Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása.
(Írásos anyag mellékelve.)

fejlesztése
benyújtott
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mindenki megkapta az anyagot. Az előterjesztés
elsősorban arra irányul, hogy a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában foglaltakat és
mellékleteit a Képviselő-testület támogassa, valamint nyilatkozzon arról, hogy más hasonló
pályázatban nem vesz részt, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos javaslatokat fogadja el.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Megvalósíthatósági Tanulmányban
foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: KEOP-1.1.1/C/13 pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány

Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a KEOP1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja.
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány
sablon 9. Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezúton igazolja, hogy az
Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében ismeri és elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: a tisztázó kérdések megválaszolása

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja azon javaslat elfogadását, mely szerint
önkormányzatunk más hasonló témájú pályázatban nem vesz részt.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 pályázat
Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül
nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez
(hulladékgazdálkodás), illetve projektelemhez kapcsolódóan a KEOP 1.1.1/B/10-11-20130004 projekten kívül, a KEOP-1.1.1/C és a KEOP-1.1.1/B projekt vonatkozásában kettős
támogatás nem merül fel.
Felelős: önkormányzat
Határidő: azonnal
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a társulás a
jelenlegi közbeszerzési eljárást végző Kft.-vel kötött szerződését megszüntesse.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

126/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11pályázat
Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 4/2013. (III. 29.) sz.
és 1/2012. (XII. 18.) sz. határozatokban meghozott döntése alapján az Első Magyar
Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel (cg. száma: 01-09-730411, székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 4. em. 3.), a KEOP-1.1.1./B-10-11. kódszámú
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztés című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatására és projektmenedzsment feladatainak
ellátására kötött szerződéseket közös megegyezéssel megszünteti.
A társulás az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel, az eddig
elvégzett feladatok tekintetében, teljesítés igazolás alapján a közbeszerzési eljárásában 2013.
október 15. napjáig végzett tevékenység vonatkozásában elszámol.
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a társulási tanácsot, hogy állapítsa
meg, hogy a projektmenedzsment feladatok tekintetében a megbízott részéről teljesítés nem
történt, így e vonatkozásban pénzügyi elszámolásra nem került sor.
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Polgármester,
hogy a társulási tanács ülésen jelen határozatnak megfelelőn gyakorolja szavazati jogát és
hatalmazza fel a társulás elnökét az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő
Kft.-vel – fent hivatkozott társulási határozatok alapján – kötött szerződések megszüntető
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a polgármester a
legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására szavazzon a közbeszerzési eljárás során.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2013. (X.09.) KT határozat
Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11pályázat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár polgármestert,
hogy a társulási tanács ülésen akként szavazzon, hogy, a „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázat” pályázati
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konstrukció megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások tekintetében a
közbeszerzési tanácsadóként közreműködők kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő
kerüljön kiválasztásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Közbeszerzési tanácsadó megbízása.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzatnak ajánlott közbeszerzési szakértőt
megbízni a közbeszerzési eljárás lefolytatásához.
Csontos András képviselő: Ajánlott megbízni, vagy kell?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Még mindig olcsóbb a közbeszerzési szakértő igénybe
vétele, mint büntetést fizetni, ha valamit nem jól végzünk. Szerződést kötünk vele, és ő
vállalja a felelősséget. A főtér és piac fejlesztésének közbeszerzési eljárás lebonyolítását 300
E Ft + ÁFA tanácsadói díjért vállalja, a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat áthelyezésének
eljárását 350 E Ft+ ÁFA összegért vállalja.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a főtér II. ütem és piac fejlesztésének
közbeszerzési eljárás lefolytatására a Perfectus Kft. megbízását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése című LEADER pályázat
Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése
című LEADER pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a PERFECTUS
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér
35.) bízza meg 300.000,- Ft +ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA tanácsadói díj
megállapításával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezésével járó közbeszerzési eljárás lefolytatására a Perfectus Kft. megbízását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

129/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése
infrastrukturális fejlesztéssel
Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi
rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázat
közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és
Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) bízza meg 350.000,- Ft
+ÁFA, azaz Háromszáz-ötvenezer forint + ÁFA tanácsadói díj megállapításával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: A Támogatási Szerződés aláírását követő 15 napon belül
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy rendelkezik a pályázatokhoz szükséges fedezettel. Szavazásra bocsátja ennek
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése
infrastrukturális fejlesztéssel
Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 Fogorvosi
rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázat
megvalósításához szükséges fedezettel rendelkezik, annak finanszírozását biztosítja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az önkormányzat
rendelkezik a főtér II. ütem és a piac fejlesztése megvalósításához szükséges fedezettel.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

131/2013. (X.09.) KT határozat

Tárgy: Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése című LEADER pályázat
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Hort Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hort főtér II. ütem és a piac fejlesztése
című LEADER pályázat megvalósításához szükséges fedezettel rendelkezik, annak
finanszírozását biztosítja.
Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum nagytermében nagyon rossz állapotban
van a padlóburkolat. Kiegyenlítés után le lehetne ragasztani új lapokat, és sokkal
esztétikusabban nézne ki.
Csontos András képviselő: Több helyen készültek ugyanilyen művelődési házak, melyek
egy része bezárásra került. A kötésszerkezeteket meg kellene vizsgáltatni, mert az elemek alul
vannak rögzítve drótkötéllel, nehogy ezek miatt elmozduljon az épület. Fennáll a szétcsúszás
veszélye.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem értem a felvetést, mivel nem lesz megbontva semmi,
csak új lapok lennének leragasztva. Mi az oka ennek a felvetésnek?
Csontos András képviselő: Csak megelőzésképpen mondtam, nehogy baj történjen. Jobb
esetben a betonba vannak ezek a rögzítők beépítve, akkor nincs gond, egyébként szétcsúszhat.
Van olyan település, ahol már 20 éve bezárták az ilyen épületet. Meg kellene tőlük kérdezni
az okát.
Kassa László képviselő: Statikai vizsgálatot javaslok. Korábban is vizsgálták már, akkor nem
találták veszélyesnek.
Tari István képviselő: A Kulturális Centrumban új járólapokat akarunk lerakni, az iskolában
pedig a rossz linóleum van. Nincsenek egyensúlyban a dolgok.
Kerek Oszkár polgármester: Utánajárok, hogy van-e gond az épülettel, és később
visszatérünk a témára.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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