JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
142/2013. (XI.13.)
143/2013. (XI.13.)
144/2013. (XI.13.)
145/2013. (XI.13.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Pályázat mikrobusz vásárlására
Gépjármű vásárlása
Volt MEZŐGÉP épületének adás-vételi szerződése
Pénzeszköz átcsoportosítása
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Javasolt napirend:
1./ Pályázat mikrobusz vásárlására
2./ Gépjármű vásárlása
3./ Mezőgép szerződés
4./ Pénzeszköz átcsoportosítás
5./ Segélykérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kéri, hogy a kiküldött
napirend mellett a javasolt napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a napirendet
egyhangúlag elfogadta.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat mikrobusz vásárlására

Kerek Oszkár polgármester: Pályázati lehetőség van önkormányzatoknak gépjármű
beszerzésre. Jó lenne megragadni az alkalmat egy mikrobusz vásárlására. A támogatás 100%os, az Áfát kellene fizetnünk, viszont ha az önkormányzati Kft. igényli, visszajön az Áfa.
Kérem a Képviselő-testület véleményét ezzel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy figyeljünk oda a külső magassági szintre,
mert az autópálya matricánál nem mindegy, hogy milyen kategóriába tartozik. Persze lehet,
hogy megszabják, a típusokat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az értéktől függ, hogy szükség lesz-e közbeszerzésre.
November 25-én nyílik meg a pályázat, és a beadási sorrend számít. II-es célterületben tudunk
indulni, szociális feladatok ellátása szakfeladatnál.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábi határozatot hozta:
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142/2013. (XI.13.) KT határozat
Tárgy: Pályázat mikrobusz vásárlására
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan 1 db mikrobusz vásárlásra pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-t a pályázat
benyújtására.
Felhatalmazza a polgármestert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM
rendelet 10.§ b) pontjában meghatározott támogatói nyilatkozat kiadására.
Határidő: 2013.november 25.
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője
2./ Napirend megtárgyalása:
Gépjármű vásárlása
Kerek Oszkár polgármester: A Skoda műszaki állapota sajnos olyan, hogy javítása nem
gazdaságos, viszont szükség lenne járműre, mely személy és kisebb teher szállítására is
alkalmas. Javaslom, hogy 1,5 M Ft értékig határozzuk meg az értékét. Szavazásra bocsátja a
gépjármű vásárlásának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

143/2013. (XI.13.) KT határozat
Tárgy: Gépjármű vásárlása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db személy- és teherszállításra is alkalmas
gépjárművet vásárol 1,5 millió forint értékben.
Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű beszerzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
1378/1 hrsz-ú, természetben Hort, Bajcsy Zsilinszky úton található volt MEZŐGÉP
épületének adás-vételi szerződése.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen hozott határozat alapján
mindenkinek kiküldtük a szerződés tervezetet, melynek elfogadásáról kell most döntenünk.
Molnár Istvánné képviselő: Én megfelelőnek tartom a szerződést, jól kidolgozott. A jövőbe
kell tekinteni, mert a falunak szüksége van munkahelyekre, és iparűzési adóra is. Elfogadásra
javaslom.
Tari István képviselő: Nekem az ajánlattevő céggel kapcsolatban vannak kétségeim.
Kevésnek tartom azt a bevételt, melyet 2012-ben produkált. Hogy fog ide építeni csarnokot,
ha nem rendelkezik megfelelő árbevétellel?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Felmerülhet a kérdés, hogy az év mely hónapjában indult
a cég, mert ha pl. a II. félévben, akkor nem biztos, hogy kevés a bevétel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A cég 2012. augusztus 11-től működik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Akkor nem tartom kevésnek a bevételét. Szükségünk van
a befektetőkre, javaslom a szerződés elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Bármennyi bevétele is van egy cégnek, 100 %-os biztosíték
soha nincs arra, hogy biztosan létrejön az új vállalkozás. Volt már arra is példa, hogy nem
valósult meg, viszont arra is, hogy sikeresen működik, és termel a falunak.
Szavazásra bocsátja a szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
144/2013. (XI.13.) KT határozat
Tárgy: Mezőgép szerződés
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a PAL Formation Transport Kft-vel a horti
1378/1 hrsz-ú, természetben Hort, Bajcsy-Zsilinszky úton található, kivett épület, udvar
megnevezésű, 2396 m2 alapterületű ingatlanra bruttó 1 millió forint értékben kötendő
adásvételi szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013.november 30.
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzeszköz átcsoportosítás
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az óvoda vezetője keresett meg azzal a kéréssel, hogy a
dolgozók túlóra keretét szeretnék átcsoportosítani továbbképpzés céljára. Én ennek akadályát
nem látom, kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a kérést.
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A Képviselő testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2013. (XI.13.) KT határozat
Tárgy: Pénzeszköz átcsoportosítás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Benedek Elek Hagyományőrző és
Természetbarát Óvoda költségvetésében a 851011-1 szakfeladaton személyi jellegű
kiadásokra (túlóra) meghatározott összegből 135.000,- Ft-ot szakfeladaton belül dologi jellegű
kiadásra csoportosít át.
Felkéri a jegyzőt a módosítás átvezetésére.
Határidő: 2013.november 30.
Felelős: jegyző

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Bejelentem, hogy el kell távoznom a testületi ülésről, nem
tudok tovább maradni.
08.10 órakor Dr. Nagy Tamás távozik az ülésről.
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő Képviselő-testületi tagok száma
3-ra csökkent. Mivel az ülés nem határozatképes, az utolsó napirend megtárgyalására a
következő ülésen kerül sor.
Megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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