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Jegyzőkönyv
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő testületének 2013. október 30-án a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző,
valamint Kiss Edit Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetője, Cseh Katalin Bernadett
intézményvezető, Vargáné Hegyi Mónika intézményvezető, Dencs Zsuzsanna Kft.
ügyvezetője, Kovácsné Lőrincz Katalin pénzügyi előadó, Lakatos Georgina pénzügyi előadó
Napirend:
1./A volt Mezőgép épületének értékesítése
2./Tájékoztató az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról
3./A 2014.évi költségvetési koncepció megtárgyalása
4./2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
5./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6./Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezti és Működési szabályzata
7./Közvilágítási árajánlatok
8./Horti Batthyány József Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálás
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 testületi tagból 7 képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Javasolja
a napirendi pontok megváltoztatását.

2

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A volt Mezőgép épületének értékesítése
Kerek Oszkár polgármester: Átadja Pál Ferencnek a szót, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet szándékáról.
Pál Ferenc: Közli, hogy tegnap hozta be a vételi ajánlatot, de már hetek óta tárgyalnak a
polgármester úrral. Az épület elhelyezkedése jó, maga az épület lebontásra kerülne, és ipari
létesítménnyé alakítanák, ahol termelő tevékenységet szeretnének folytatni. 100-150 m2-es
üzemcsarnok kialakítása lenne a cél, és vállalják az üzem beindítását 24 hónapon belül. A
vételi összeget egyeztette polgármester úrral, viszont a Képviselő-testületnek garantálni kell,
hogy fél éven belül átalakítja a helyi rendeletet úgy, hogy ott a tevékenységet el tudják
kezdeni.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a rövid ismertetést, és kéri, hogy az elhangzott a
vételi ajánlat után tegyék fel a kérdéseket.
Molnár Istvánné képviselő: Mi a profilja a cégnek? Mennyi embert szeretnének
foglalkoztatni? Rendezési terv módosításának költségeit a cég bevállalja?
Pál Ferenc: A cég profilja kis alkatrészek gyártása, 15 ember foglalkoztatásáról lenne szó és
szerinte megoldható a költség, de nem tudja, hogy a teljes összeget egészében meg tudják-e
oldani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egy vagy több műszakban kívánják elindítani a céget?
Pál Ferenc: Egy műszakot terveznek.
Habány György képviselő: Bejáratot honnan tervezik?
Pál Ferenc: A Mezőgép főbejáratától tervezzük.
Habány György képviselő: A hátsó bejárat felől nem igazán megoldható a bejárás.
Tari István képviselő: A vállalkozásnak, és a bevételnek is örül, azonban felhívja a
képviselő- testület tagjainak figyelmét, hogy a többi ott működő vállalkozásnak is adják meg
a lehetőséget a több fő foglalkoztatásához. A rendezési tervben módosíthatjuk ezt a részt,
többi vállalkozásnak is meg kell adni ezeket a lehetőségeket.
Kerek Oszkár polgármester: Időben és anyagilag mennyit jelent nekünk? - kérdezi jegyző
asszonytól.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egyszerűsített eljárásban meg lehetne oldani, 3-4
hónap alatt lehet ezt a műveletet végrehajtani, kb. 300 ezer forint körüli összegről
beszélhetünk.
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Kassa László képviselő: 1 millió Ft számomra kevésnek tűnik. Mi a biztosíték arra, hogy ez
a vállalkozás beindul? Foglalkozni kell a többi vállalkozással is, amelyek ott kaptak helyet,
fel kell mérni a többi vállalkozás igényét is. Ezen kívül több dolog is felmerülhet még,
gondolok itt a zajra.
Laczikné dr. Barati Katalin: A vállalkozásoknak most is van lehetőségük a változtatásra.
Én úgy gondolom, hogy komoly feltételei vannak egy ilyen csarnok építésének.
Feltételezem, hogy ezt szakemberek meg tudják oldani, az építéshatóság csak abban az
esetben adja meg az engedélyt, hogyha ezek a feltételek teljesülnek.
Kerek Oszkár polgármester: Garancia ma Magyarországon nincs, és 100 %-os garancia
sincs. Az önkormányzatnak nincs szüksége erre a területre, mert teljesen le van amortizálva.
Számos ember felkeresett, de nem történt további lépés. Ezen az áron, rövid idő múlva meg
kell építeni az adott csarnokot, mivel itt konkrét ajánlatról van szó.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Polgári Törvénykönyv a garanciára több
lehetőséget is kínál pl. kötbér, visszavásárlási jog. Természetesen olyan szerződést kell
kötni, mellyel védjük az önkormányzatot és a beruházás – remélhetőleg - meg fog valósulni.
Kerek Oszkár polgármester: Felteszi a kérdést, hogy az itt lévő testület tagjainak van-e
tudomása arról, hogy valaki más is szeretné-e megvenni ezt a területet.
Csontos András képviselő: Javasolja, hogy nézzék meg az adott területet, és utána
döntsenek az ajánlatról. Örül, hogy beruházás épül a falu közepén, de nem tud most állást
foglalni. Megkérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen ez a téma miért nem merült fel.
Kerek Oszkár polgármester: Hangsúlyozza, hogy az épület katasztrófális állapotban van.
A pénzügyi bizottsági ülésen azért nem került rá sor, mert sok volt a téma.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A pénzügyi bizottság erről a témáról nem is dönthet,
beszélhet róla, javaslatot hozhat.
Tari István képviselő: Személy szerint azt szeretném, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a
képviselő-testület ezt a beruházást.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A beruházás és a téma nem tartozik bele a zárt ülés
keretébe, erről itt kell döntést hozni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a zárt ülés gondolatát.
A Képviselő-testület 1 igen és 6 nem szavazat arányában döntött.
132/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Zárt ülés elrendelése
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Hort 1378/1
hrsz-ú, természetben Hort, Bajcsy Zsilinszky úton található, kivett épület udvar
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elnevezésű, 2396 m2 területű ingatlanának értékesítése ügyében nem rendel el zárt
ülést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A szavazás alapján, akkor itt tárgyaljuk meg a vételi
ajánlatot.
Pál Ferenc: Behoztam az ajánlatot, kérem döntsenek, döntsék el, kinek mi a jó. Várom az
értesítést a döntés mivoltáról, akár telefonon, akár e-mailben, esetleg levélben.
Megköszöni a részvételt, és távozik.
Pál Ferenc elhagyja a Képviselő-testületi ülést.
Kerek Oszkár polgármester: Örülhetnénk, hogy elviszik végre az épületet, mert
anyagárában sem kell senkinek. Ha van egy befektető, aki végre hajlandó lenne itt kezdeni
valamit, akkor hagyhatnánk. Meg kell tárgyalni és dönteni kell a kérdésben.
Habány György képviselő: Ha jól emlékszem voltak ott új építő anyagok is. Korábban
voltak már itt helyi vállalkozók, akik szerették volna átminősíttetni a területet. Úgy
gondolom, hogy ők is szeretnének változtatni, ezért jó lenne velük felvenni a kapcsolatot és
egyben lefolytatni az ügyet, ahol a költségek az adott vállalkozókat terhelik. Tisztázni kell a
bejárat mivoltát. Nem mindegy, hogy központi helyen van, megközelíthető a főútról.
Kerek Oszkár polgármester: Építőanyagok voltak ott. Azok nem képezik az ajánlat részét.
A lényeg, hogy a terület értéke növekedjen.
Tari István képviselő: Nézzük meg, hogy van-e erre a területre szolgalmi jog.
Laczikné dr. Barati Katalin: Meggyőződött róla már a korábbiak folyamán, hogy nincs rá
szolgalmi jog.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Számomra a szempontok: lesz 15 új munkahely, lesz az
önkormányzatnak iparűzési adó bevétele, igazából nincs mire várni.
Kerek Oszkár polgármester: Fel kell mérnünk, hogy van egy igen kedvező szándék.
Tegnap adtunk át egy boltot, mely 9 horti embernek adott munkahelyet, a Prímagáz 50-70 új
munkahelyet létesített. Figyelembe kell vennünk, hogy új munkahelyek létesülhetnek. Ha
arra van esélyünk, hogy ide befektető jöjjön, akkor igen is használjuk ki a helyzetet.
Véleményem szerint jó, hogy új munkahelyek jönnek létre településünkön.
Tari István képviselő: Egy dologtól ne térjünk el, a testület hozott egy határozatot, melyben
leírtuk, hogy mennyi a belterületi ingatlanok m2-i ára, számoljuk ki ezt.
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Kerek Oszkár polgármester: Szerintem nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egy ilyen
romért milliókat kérjünk el.
Molnár Istvánné képviselő: A határozat alapján a belterületi ingatlanok ára 400 Ft/m2.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagy összeget egy romért nem lehet elkérni.
Csontos András képviselő: Volt egy üzlet a pedagógus földekkel kapcsolatban, akkor
kértem, hogy vegyék jegyzőkönyvbe hogy ez telek spekuláció. Nekem most ezzel
kapcsolatban is vannak fenntartásaim. Csak a telekértékét vegyük figyelembe, csatorna, víz,
villany, rendezési terv módosítása. Kérem, hogy írassuk le azt, hogy felelősségteljes legyen
a beruházás, kárpótlásul 10 millió Ft-ot adjon, ha nem készül el a beruházás, valamint a jog
szálljon vissza az önkormányzatra.
Kerek Oszkár polgármester: Ismétlem magam, Magyarországon nincs olyan ember, aki
garanciát vállalna mindenre. A lehetőség adva van, olyan szerződést köthetünk, amilyet mi
szeretnénk.
Csontos András képviselő: Véleményem szerint, olyan feltételekkel kell előállni, hogy azt
a vállalkozó teljesíteni tudja.
Kerek Oszkár polgármester: Nem volt szó arról, hogy nincsenek teljesítési feltételek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző:_ Teljesítési feltételeket lehet kombinálni.
Tari István képviselő: Érdemes lenne az interneten megnézni ezt a céget, kíváncsi vagyok,
hogy mi is a véleményetek róla.

Habány György képviselő: Javaslom, hogy vegyük le napirendi pontról a témát, a
szerződés feltételeit és a szerződést szeretném látni, akkor fogadom el. A megfelelő
szerződés a biztosíték, melyet újra meg kell tárgyalni és jóváhagyni.

Molnár Istvánné képviselő: Úgy gondolom, hogyha nem adunk zöld utat a vállalkozónak,
akkor itt semmi nem létesülhet. A magam részéről támogatom az értékesítést. Határozzunk
meg a feltételeket. A területet hajlandók vagyunk értékesíteni, de valóban a feltételekről és a
szerződés aláírásáról később döntsünk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A szerződést megfelelő módon előkészítem és mind a
vevő mind pedig a Képviselő-testület részére eljuttatom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szerződést előkészítését valamint az
értékesítési szándékot.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2013. (X.30.) KT határozat
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Tárgy: A volt Mezőgép épületének értékesítése
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Hort
1378/1 hrsz-ú, természetben Hort, Bajcsy Zsilinszky úton található, kivett épület
udvar elnevezésű, 2396 m2 területű ingatlanát értékesíteni kívánja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés tervezetét készítse el, és terjessze
a testület elé jóváhagyásra.
Határidő: 5 napon belül
Felelős: jegyző

2. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri Tari Istvánt a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet az üléssel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Ismerteti az önkormányzat nyitó készletét, a bevételeket, a
kiadásokat és a záró készletet. Megállapítja, hogy az Önkormányzat jól dolgozott és
tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi bizottság tagjait elfogadták a
beszámolót és a testületnek is elfogadásra javasolja.
Kassa László képviselő: Megkérdezi, hogy a táblázatnál miből adódik a különbség?
Tari István képviselő: Az egyik táblázatnál volt hiba, elcsúszott egy sor. Megkaptátok a
javított formát, végig nézzük a táblázatokat újra?
Kerek Oszkár polgármester: A témával kapcsolatban megállapítja, hogy nincs a
Képviselő-testület részéről kérdés, így szavazásra bocsátja a dolgot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

134/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves
helyzetéről
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2013. (II. 14.) számú költségvetési
rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013.
évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

2013. III.
Teljesítés
n.éves
alakulása
teljesítés
526.806
354.780
67,3 %
526.806
380.194
72,2 %

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
448.631
448.631

Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, jegyző

3. / Napirendi pont:
2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalására most
jött el az idő, mert előre kell gondolkodni. Igaz, hogy még az állami nem készült el, de már
nekünk ezzel foglalkozni kell.
Tari István képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy figyelembe kell venni a
helyi sajátosságokat, a segélyek számát és nagyságát, az intézmények ellátását, valamint azt
is, hogy 2013-ban a gépjármű adó és a személyi jövedelemadót az önkormányzat elvesztette,
majd a mellékelt írásos anyagból idéz.
Habány György képviselő: Megkéri Tari István képviselőt, hogy ne olvassa fel az egész
anyagot.
Kerek Oszkár polgármester: Elmondja, hogy 100 millió Ft-tal emelkedik a következő év
költségvetése, majd szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
135/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciója

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014 évi
költségvetési koncepcióját jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésről szóló törvény hatályba
lépését követő 45 napon belül az Önkormányzat 2014 évi költségvetését készítse
el, és jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelősök: polgármester, jegyző

4. Napirendi pont:
2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri Laczikné dr. Barati Katalint a téma ismertetésére,
mivel itt már a választások is szóba kerülnek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Elmondja, hogy egyeztetett Novák Lajossal ezzel
kapcsolatban. Megtalálható benne a választások rendje és ellenőrzése, valamint felül kell
vizsgálni a számviteli szabályzatokat, mivel hatályos jogszabályoknak megfelelően tudnánk
dolgozni. Célszerű a pénzügyi dolgokat felülvizsgálni, és így pénzügyi szoftvert is kell
vásárolni.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, szavazásra bocsátja a napirendi
pontot.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2014 évi belső ellenőrzési terve
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014 évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Ellenőrzések tárgya:
1. A 2013. évi költségvetési beszámoló
2. A 2014. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához
kapott előlegek felülvizsgálata
3. Számviteli rend változásának hatása a pénzügyi működésre
4. A 2014. évi Önkormányzati képviselő választás lebonyolításához
kapott előlegek felülvizsgálata
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző

5./Napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról:
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót Laczikné dr. Barati Katalin jegyzőnek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A beszámoló nagy része tényadatokat tartalmaz.
Továbbképzés szempontjából az alábbi tanfolyamot és szakvizsgákat vettem bele:
anyakönyvvezető és a két szakvizsga. A hivatalban 7 főnek felsőfokú végzettsége van, ez a
munka színvonalát is emeli. Ügyirat forgalom közel hasonló, mint az előző években, némi
csökkenés várható a járások kialakulása miatt. Nagyon sok adósa van az önkormányzatnak
már végrehajtást kértem, de sajnos jövedelmük nincsen.
Kerek Oszkár polgármester: Hozzátenne még valamit, jan. 1-től arról volt szó, hogy a
munka 20%-kal csökken. Kevesebb létszám csinálja ugyanazt, vagy még esetleg többet.
Igyekszünk javítani a feltéteken
Molnár Istváné képviselő: A bírósági végrehajtónak átadott ügyek mennyire hoznak
eredményt?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A bíróság a jövedelemből, ingóságból és ingatlanból
próbálják behajtani a kint lévőségeket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal beszámolóját.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

6./Napirendi pont:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzata
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirendi pont ismertetéséhez átadom a szót
Dencs Zsuzsának
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Az SZMSZ-t át kellett alakítani, valamint élelmezési
szabályzat belekerült. Kibővített TEAR-or számok találhatók benne, Felügyelő Bizottság
tagjainak névsora és mandátumuk ideje, valamint a könyvvizsgáló meghatározása még egy
változás.
Kerek Oszkár polgármester: Tehát az SZMSZ-t egy- két helyen kellett változtatni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Miért kell más könyvvizsgálót alkalmaznunk, mint az
Önkormányzatnál?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Novák Lajos úr javaslatára került ide más könyvvizsgáló, az
összeférhetetlenség miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja SZMSZ elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
jóváhagyja.

7./Napirendi pont:
Közvilágítási árajánlatok
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Négy árajánlat érkezett hozzánk. Megkérdezi Habány
György képviselőt, hogy tanulmányozta-e az ajánlatokat.
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Habány György képviselő: Az EOS kicsoda?
Kerek Oszkár polgármester: Nekünk sem ismerős. Lehetőség szerint a legalacsonyabb
árajánlatot kellene elfogadni. Néhány százezer forint is sokat jelent. Mi a vélemény?
Habány György képviselő: Az MVM partner a 3. legnagyobb cégcsoport, állami
tulajdonban van, ez egy garancia. Az ÉMÁSZ árajánlata borzasztó magas. Az MVM partner
már régóta jó ajánlatokat ad.
Csontos András képviselő: Ha állami tulajdon mindkét cég, akkor mi a különbség?
Habány György képviselő: Az ÉMÁSZ nem állami cég, német tulajdonban van.
Csontos András képviselő: A hálózathasználat az egységes, vagy sem?
Habány György képviselő: A hálózathasználat és a rendszerhasználat mindig más. Az
összes díj címe mindegyiknél azonos.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egy évre kötünk szerződést, én azt javaslom, hogy a
legolcsóbbat fogadjuk el.
Tari István képviselő: Véleményem szerint azt válasszuk, ami a legmegbízhatóbb.
Habány György képviselő: Én csak ennyit tudok mondani, azért néztem utána.
Kerek Oszkár polgármester: Dönteni kell, mivel holnapi nap folyamán lejár a szerződés.
Szerintem a két legalacsonyabb árajánlatot vegyük figyelembe. Szavazásra bocsátja az
MVM partner ajánlatát.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Közvilágítás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta a település
közvilágítására benyújtott ajánlatokat, és úgy döntött, hogy az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt. 15,- Ft/kWh ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés
aláírására.
Határidő: 2013.december 31.
Felelős: polgármester
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8./ Napirendi pont:
Horti Batthyány József Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálás
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolában megalakult az intézményi tanács, ez olyan,
mint régen az iskola szék, javasolom, hogy Tari István legyen a delegált.
Habány György képviselő: Nem tartanám bölcs döntésnek, mivel igen sok feladat hárul rá.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e más javaslat a delegáltra. Elvállalod?
Tari István képviselő: Igen, vállalom a feladatot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a delegált személy kiválasztását.

A Képviselő-testület hat igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2013. (X.30.) KT határozat
Tárgy: Intézményi Tanács

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Batthyányi József
Általános Iskola Intézményi Tanácsába Tari István képviselőt delegálja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az iskola részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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