JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 22-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
1/2014. (I.22.) KT határozat

Tárgya:
Hozzájárulás földgázvezeték lefektetéséhez

2/2014. (I.22.) KT határozat

Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 számú, Fogorvosi
rendelő
és
Védőnői
Szolgálat
áthelyezése
infrastrukturális
fejlesztéssel
című
pályázat
eszközbeszerzése

3/2014. (I.22.) KT határozat

Az Industria Invest Kft. egyezségi ajánlata

4/2014. (I.22.) KT határozat

Nyugdíjba vonuló dajka helyettesítése

5/2014. (I.22) KT határozat

Önkormányzati eseti segély kérelmek elbírálása

6/2014. (I.22.) KT határozat

Önkormányzati temetési segély kérelmek elbírálása

7/2014. (I.22) KT határozat

Gondozási segély kérelmek elbírálása

8/2014. (I.22.) KT határozat

Pintérné Simon Ágnes részletfizetési kérelme

Rendelet száma:
1/2014. (I.22.)

Tárgya:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.
(I.22.) önkormányzati rendelete a közigazgatási bírság
kiszabásáról

2/2014. (I.22.)

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott 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,
Napirend:
Nyílt ülés keretében:
1./ Prímagáz Zrt. részére földgáz-ellátási elvi nyilatkozat
2./Egészség Központ eszközbeszerzése - pályázathoz
3./ Közigazgatási bírságról szóló önkormányzati rendelet
4./ Egyebek

Zárt ülés keretében:
5./Segély kérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Prímagáz Zrt. részére földgáz-ellátási elvi nyilatkozat

Kerek Oszkár polgármester: A Prímagáz horti töltőüzeme szeretné bevezetni a földgázt,
egyszerűbb és technikailag is könnyebben kivitelezhető lenne az önkormányzati területen
vinni, mivel a környező földterületeknek több tulajdonosa is van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Csak az út mellett lenne ez a vezeték, és helyreállítanák az
utat? Jó lenne úgy helyreállítani, hogy ne maradjon sártenger.
Molnár Istvánné képviselő: Véleményem szerint az út járható legyen a visszaállítás után.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az útnak valamelyik szélén fogják csinálni?
Molnár Istvánné képviselő: Ez konkrétan hol lenne? A Kertész út végétől kifele?
Kerek Oszkár polgármester: Bemutatja térképen a tervrajzot és beszél is a kialakításról.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egy kérésem lenne, hogy ne az út közepe legyen.
Kerek Oszkár polgármester: A közútkezelői hozzájárulást mi adjuk ki, tehát az
engedélyezés joga úgyis az önkormányzaté.
Szavazásra bocsátja a Prímagáz Zrt. részére földgáz-ellátási elvi nyilatkozatát.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (I.22.) KT határozat
Tárgy: Hozzájárulás földgázvezeték lefektetéséhez
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Hozzájárulás földgázvezeték lefektetéséhez” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Prímagáz Rt. az önkormányzat tulajdonában álló 0189, 0190 hrsz-ú
utakon és a 0164/3, 0165/1 hrsz-ú árkokon a földgázt az üzem területére
bevezesse.
A végleges döntés meghozatalára az elkészült tervek alapján felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Egészség Központ eszközbeszerzése – pályázathoz
Kerek Oszkár polgármester: Az eszközbeszerzést elindítottuk. Három ajánlattevő közül az
önkormányzati kft. árajánlatát javasolnám. Az eszközbeszerzést azért célszerű mielőbb
megvalósítani, mert az önkormányzat saját pénzéből finanszírozza meg, ami 8 millió Ft, és
két hónap után ezt visszakapjuk. Javasolnám elfogadni a Kft. árajánlatát.
Tari István képviselő: Bocsánat, itt nekem valami nem igazán tiszta ezekben a
beszerzésekben, mivel látom, hogy a fogorvosi szék közel 4 millió Ft.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez az összeg a fogorvos által megadott összeg.
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Tari István képviselő: Továbbra is vannak olyan dolgok, amelyeket nem értek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Konkrétan a fogorvost kérdezték meg, hogy milyen
eszközöket szeretne. Ő az interneten nézett szét és választotta azt a márkát és árajánlatot,
melyet szeretne. Ez egy akciós árajánlat volt tavaly, és ráadásul egy kifutó termék és ma már
nem is gyártják. Ebből adódik így az árajánlat, mert hasonlót kellett választani.
Kerek Oszkár polgármester: Számukra szükséges eszközöket írták le, ez ment el a
pályázattal, és így fogadták el.
Tari István képviselő: Elég lesz így a pénzünk?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mi úgy gondolom, hogy hasonlót próbáltunk keresni,
annyi különbség van, hogy a lámpatest nem azonos, de még jobb kivitelű. Egyszerűen ezek a
székek sajnos ilyen drágák.
Tari István képviselő: Láttam, hogy máshol vannak hasonló termékek lehet, hogy kedvezőbb
árral, javasolni szeretném, nézzük meg máshol is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szerintem szavazzuk le az eszközbeszerzést.
Tari István képviselő: Nem kell leszavazni, nézzünk utána. Nem lehet?
Kerek Oszkár polgármester: Utána nézhetünk.
Molnár Istvánné képviselő: Én azt gondolom, hogy nézzenek utána ők, mivel a fogorvos
dolgozik az eszközökkel.
Kerek Oszkár polgármester: Ezeket nem egyesével érdemes megnézni, mert együtt,
kompletten olcsóbbak lehetnek az eszközök.
Molnár Istvánné képviselő: Miért nincs az eszközök között normális, új röntgen gép. Miért
marad a régi? Miért csak telepítjük? Így nem igazán fejlődik az ellátás.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A pályázat összegéből már a telepítést levonták.
Kerek Oszkár polgármester: Arról beszéljünk, ami a pályázatban és az árajánlatban van, ezt
meg kell csinálni, mivel a pályázatot megnyertük. Ennek itt most nincs értelme.
Molnár Istvánné képviselő: Én megnézném, hogy mi az, ami még ebbe az összegbe belefér.
Ha nekik ez kellett. Sajnálom, de nem mindegy, hogy a lakosság milyen szolgáltatást kap.
Kerek Oszkár polgármester: Bizonyos változtatásokat lehet kérni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hangsúlyozom, hogy az akciós árat adták le.
Tari István képviselő: Ha ez van a pályázatban akkor elfogadom. Meg szeretném tudni, hogy
a Kft vezetője miért nincs itt, mert én szerettem volna meggyőződni arról, hogy az ő
árajánlata a legjobb.
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Kerek Oszkár polgármester: Ezt az összeget el kell költeni, mivel két hónap után
visszakapjuk az összeget.
Molnár Istvánné képviselő: Képviselő úr ezt előbb kellett volna kérni.
Dr. Nagy Tamás képviselő: Kérjél az egészre egy újabb árajánlatot.
Tari István képviselő: Én egy pesti cégnél láttam, hogy ugyanazt árulják, mint amit
megrendelt a fogorvos. Különben neki is itt kellene lennie, és ismertetni, hogy mit és miért
rendelt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A pályázatban konkrétan az van, amit ők kértek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Egészség Központ eszközbeszerzését.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I.22.) KT határozat
Tárgy: Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 számú, Fogorvosi rendelő és Védőnői
Szolgálat
áthelyezése
infrastrukturális
fejlesztéssel
című
pályázat
eszközbeszerzése
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az ÉMOP4.1.1/A-12-2013-0117 számú, Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázat eszközbeszerzése” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eszközbeszerzésre
benyújtott árajánlatok közül a Horti Településüzemeltetései Nonprofit Közhasznú
Kft. (3014 Hort, Szabadság tér 40.) árajánlatát fogadja el 6.751.185,- Ft+ÁFA,
azaz bruttó 8.574.005,- Ft beszerzési összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a Kft-vel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester
3. Napirend megtárgyalása:
Közigazgatási bírságról szóló önkormányzati rendelet
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A jegyzőnő elkészítette a közigazgatási bírságról szóló
rendeletet, mivel sok esetben nem tudunk eljárni, mint felettes szerv. Kérlek terjeszd elő.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ez egy kiegészítő rendelet lenne, mellyel közigazgatási
bírság szabható ki az elkövető ellen. A rendelet alapján valamit kezdeni kell a törvényt be
nem tartókkal. Négy rendelet van, amit mindenképpen be kell tartatnunk.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt meg kell tennünk, mert helyettünk senki nem jár el. Mi a
vélemény a rendelettel kapcsolatban?
Molnár Istvánné képviselő: Támogatom ezt a dolgot. Örülök neki, remélem visszatartó ereje
lesz ennek a rendeletnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Bővíthetjük még a rendeletek számát?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Igen, a rendeletek száma bővíthető.
Kerek Oszkár polgármester: Szomorú, hogy nincs visszatartó erő.
Szavazásra bocsátja a közigazgatási bírságról szóló önkormányzati rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete
A közigazgatási bírság kiszabásáról
(rendelet mellékelve)
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: Tudjátok, a mai napig folyik az Industria Invest ellen a
bírósági eljárás.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az Industria Invest tulajdonosa azt javasolja, hogy
peren kívül egyezzünk meg. Az összeg, amit felajánlottak 1,5 millió Ft. Az ügyvéd úr
tájékoztatott, hogy a pert valószínűleg meg fogjuk nyerni, de 3 millió Ft kötbérrel
egyezkedjünk a céggel. A cég ezt talán ki is tudja fizetni. Megítélhet a bíróság bármilyen
kötbért, de nem tudják kifizetni. Utána néztem a cég árbevételének és közel 900 ezer Ft
nagyságú mindössze, tehát szinte semmi vagyona nincs.
Molnár Istvánné képviselő: Pontosan nem emlékszem talán 2,6 millió Ft-ért értékesítettük a
területet?
Kerek Oszkár polgármester: A 3 millió Ft-ot kell szerintem is megcélozni.
Tari István képviselő: Mi lenne, ha ráterhelnék a területre?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A területre 5 millió Ft van ráterhelve.
Kerek Oszkár polgármester: Fogadjuk el az ügyvéd úr által ajánlott összeget. Kezdjünk 3
millióról.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szerintem is kezdjünk 3 millióról, de 2 milliónál álljunk
meg.
Tari István képviselő: Mennyi az ügyvédi költség?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Azt hiszem százalékban van meghatározva, mindjárt
megnézem. Bocsánat tévedtem, 10.000 Ft egy óra.
Tari István képviselő: Akkor nekünk megint nem marad semmi.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom elfogadásra a dolgot.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A 1,5 millió Ft olyan összeg, hogy marad a cégnek is
valami kis összeg. Kérdezem a 2 millió Ft-ot minimumként meghatározzuk?
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Industria Invest-tel kapcsolatos témát.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
3/2014. (I.22.) KT határozat
Tárgy: Az Industria Invest Kft. egyezségi ajánlata
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az Industria
Invest Kft. egyezségi ajánlata” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Industria
Invest Kft-vel peren kívül kötendő megállapodáshoz.
A Kft. által felajánlott 1,5 millió forintot azonban nem fogadja el, a kötbér
összegét 3 millió forintban határozza meg. A tárgyalás során a kötbér összege 2
millió forintnál kevesebb nem lehet.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az önkormányzat jogi
képviselőjét.
Határidő: 2014. január 27.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A következő téma lenne a szociális rendelet módosítása.
Átadnám a szót a jegyzőnek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az önkormányzati segélyek esetében a szociális
törvény15 nap ügyintézési határidőt határoz meg, így 2 hetente lehetne testületi ülést tartani.
Molnár Istvánné képviselő: Szerintem polgármesteri hatáskörbe adjuk át, de kapjunk róla
tájékoztatást.
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Tari István képviselő: Igen, kérünk róla tájékoztatást.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Így is meg van a lehetőség, hogy testületire a kényesebb
kérdés bekerülhessen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatásként közlöm, hogy az ELMIB vállalná a
közvilágítás karbantartását. Ludányiné Gréczi Katalinnal egyeztettem, átnézte a papírokat. A
lámpák értéke jelentősen csökkent. Én a helyzetet most megvizsgáltatom vele. Lehetséges,
hogy a környéken is van olyan szolgáltató, aki karbantartaná. Meg szeretném tudni, hogy
most mennyit is ér valójában a közvilágítási hálózat. Ha meg tudok valamit, akkor
tájékoztatást adok róla.
A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvodából egy dajka nyugdíjba megy és
az ő helyére valakit fel kell venni egyelőre helyettesíteni. Az ő helyettesítési bérét szeretné az
óvodavezetője, ha betervezhetnék az idei költségvetésbe.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Helyettesre szükség van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a helyettesi bér betervezését az idei
költségvetésbe.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
4/2014. (I.22.) KT határozat
Tárgy: Nyugdíjba vonuló dajka helyettesítése
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyugdíjba
vonuló dajka helyettesítése” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Benedek
Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvodában a felmentési idejét töltő dajka
helyére 2014. március 03-tól 2014.május 15-ig 1 fő helyettest alkalmazzanak.
Felkéri a jegyzőt, hogy a helyettes dajka bérét a költségvetésbe 295.000,- Ft +
járulékai összegben tervezze be.
Határidő: 2014. február 5.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik, a
nyílt ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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