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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.
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Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácsokozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta (óvoda szakszervezeti
titkár), Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető,
Vargáné Hegyi Mónika Védőnői Szolgálat intézményvezető, Cseh Katalin Bernadett Kult.
Centrum intézményvezető
Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
3./ Közbeszerzési Szabályzat
Előterjesztő: jegyző
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: jegyző
5./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Csontos András
képviselő úr jelezte, hogy nem biztos, hogy tud jönni, Tari István képviselő úr pedig
bejelentette, hogy kb. 10-15 percet késni fog.
Kéri, hogy a javasolt napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: A főszámok, és kibontásuk látható az anyagban. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2014. (II.5.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló Hort Község
Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)

A Hivatal és az intézmények között előzetes egyeztetés történt ugyanúgy, mint a korábbi
években. Kettéválasztottuk a költségvetés elkészítését.
Egyik része az, hogy az intézmények működését garantáljuk (fűtés, bér, stb). Az egyeztetésen
sikerült olyan megállapodásra jutnunk, mely biztosítja is a működést, ill. valamennyi
fejlesztést is tartalmaz. Beterveztünk egy biztonsági kamera rendszert betörések, zászlólopás,
egyéb rongálások miatt. Külső-belső figyelő kamerák lennének. Történtek olyan események,
melyek indokolják ezek elhelyezését.
Másik része a fejlesztés. Minden intézményvezető szeretné saját intézményét fejleszteni, ami
természetes is. Ez úgy történik, hogy minden évben valamelyik intézmény több pénzt kap, a
többi kevesebbet, majd fordul a kocka. Ebben az évben az iskolában kerül sor kiemeltebb
fejlesztésre. Az önkormányzat figyelembe veszi az intézmények igényét, melyek az ott folyó
szakmai munkát kell, hogy támogassák. Nincs értelme előre nevesíteni a fejlesztési terveket,
mert sokszor menet közben derül ki, hogy valami miatt módosítani kell.
Fontos, hogy mi az intézményvezetők véleménye a fejlesztések fontosságával, sorrendjével
kapcsolatban.
15.15 órakor megérkezik Tari István képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 6 főre emelkedik.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az iskola költségvetése dologi jellegű, hiszen bérjellegű
kiadásokat nem tartalmazhat. Több lépcsőben terveztünk, áttekintettük az előző évi
felhasználásokat, vágyainkat, terveinket elmondtuk. 3,7 M Ft-tal többet tartalmaz a tervezet,
mint előző évben volt. Számunkra ez nagyon pozitív, hiszen nagyobb beruházást, fejlesztést
tudunk elvégezni. A nyáron szeretnénk ezeket megvalósítani. Valóban nem érdemes
nevesíteni, mert munka közben derülhet ki, hogy mi jön még közbe. Vannak vágyaink: egy
3

szebb épületben szeretnénk dolgozni, a gyerekeink is szeretnének szebb iskolában tanulni. A
működést feltétlenül biztosítottnak látjuk. A fejlesztések pedig a tervezésnél derülnek ki a
konkrét célok ismeretében.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Végiggondoltuk, megbeszéltük a terveket. Itt vannak
bérjellegű kiadások is. 2013-ban fejlesztés történt, így az önkormányzat vagyona is jelentős
mértékben nőtt, javultak a körülmények, melyet megköszönünk a Képviselő-testületnek. A
tervezett összeg remélhetőleg elég lesz a működésre, ha nagyobb energia áremelkedés nem
történik. A villamosenergia ellátás csökkent, amióta nem működik a konyha, így
visszakaptunk egy összeget. Terveztünk fejlesztésre is, mert több területen van szükség
állagmegóvásra. Nem nevesítettünk mi sem, mert az adott alkalommal döntjük majd el
közösen, hogy mit tudunk megoldani. Biztosítva látom az óvoda működését.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: A szolgálat jelentős fejlesztés előtt áll. A működési
feltételek biztosítottak a jelenlegi helyen, az új helyen pedig szebb és jobb körülmények
között tudjuk végezni munkánkat.
Kerek Oszkár polgármester: Megváltozott a finanszírozás rendje, és ez aggasztó számomra.
Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy az elfogadott nullás költségvetés jelentős megtakarítást
eredményezett. Benyújtott pályázataink nyertek, ezért tudtunk még több pénzhez jutni,
valamint a vállalkozások elég jó iparűzési adót fizettek.
Ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetésünk nullás legyen, az elmúlt évi maradványt fel kell
használnunk. A működési feltételek biztosíthatók ennek alapján.
Intézmények működésével, fejlesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Kassa László képviselő: Hogy érint bennünket rezsicsökkentés önkormányzati és intézményi
szinten, és március helyett miért ilyen korán foglalkozunk a költségvetéssel?
Kerek Oszkár polgármester: Sajnos bennünket nem érint a rezsicsökkentés. A
hulladékszállítás terén a kormány rezsicsökkentést hajtott végre, viszont most 22 településnek
van egy közös cége, mely szállító cég működése veszteséges. A jelentős rezsicsökkentés kb.
50-60 M Ft veszteséget okozott, mely várható erre az évre is.
Minden önkormányzat pályázott a kompenzálásra. Februárban döntik el a pályázatokat. Az
elnyert összeget április-májusban fogják csak kifizetni. A gesztor cég arra kér bennünket,
hogy kölcsön formájában biztosítsuk előre a pályázati pénzt, és majd visszakapjuk. Kérem,
hogy márciusban térjünk vissza erre a kérdésre, mert akkor jutunk adóbevételhez, amiből
tudunk kölcsönt adni a gesztor cégnek. Ebbe a költségvetésbe nem is terveztük be ezt az
összeget. Márciusban nézzük meg, ki tudjuk-e fizetni, vagy nem. Ha tudunk hozzájárulni,
tegyük meg. A hulladékszállító cég pénz nélkül nem tud működni, ezért van erre szükség.
Korábban egyébként február 15-ig kellett megtárgyalni a költségvetést, de most a
kormányhivatal írásban adta meg nekünk a határidőt, melyet be kell tartanunk.

Tari István képviselő: Nem csak a márciust kell megvárni, hanem a környező
polgármesterekkel fel kell venni a kapcsolatot, hogy ők hogyan reagálnak erre. Ne
fordulhasson elő az, hogy mi fizetünk, ők pedig nem. Ennek tudatában döntsünk majd
márciusban.
Kerek Oszkár polgármester: Senki sem rajong a dologért, de megértik a problémát, mert a
hulladékot szállítani kell. Van olyan település, ahol elég nagy problémát okoz ennek
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kifizetése, ezért együttes vélemény, hogy a márciusi adóbevételből fizessünk. Ez a többi
polgármester véleménye is, erről beszéltünk társulási ülésen.
Rákérdeztem a díjakra, 2015-ig él a moratórium, addig megváltoztathatatlan. Utána egységes
díjat akarnak, de addig nem nyúlhatnak hozzá, a hulladék elszállítása pedig kötelező feladat.
Áprilisban vagy májusban kapjuk vissza az államtól, így addig reméljük, nem okoz gondot a
márciusi kifizetés.
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásnál is van tagdíjfizetési kötelezettségünk,
mivel tagok vagyunk. Ez az összeg 70 E Ft, meg kell nézni, hogy benne van-e a
költségvetésben, mert akkor bele kell tenni.
2014-ben két fontos, nagy nagyságrendű pályázatot kell megvalósítani. Az Egészség Központ
megvalósítására az összeg biztosított, simán kivitelezhető, viszont a főtér megújításnál nem
látom azt az anyagi fedezetet, mellyel meg tudnánk valósítani.
Ha a költségvetés úgy alakul márciusban, mint előző évben, akkor javaslom, hogy a piac
mindenképpen épüljön meg ebben az évben. Önerőből már elkezdtük az alakítást. Az építési
engedélyt még nem kaptuk meg, nagyon várjuk.
A főtérrel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot Belügyminisztériummal és az egyházzal. Az
egyház pozitívan áll a szovjet emlékmű áthelyezéséhez. Szóbeli egyezség történt, ezt
továbbítani kell a Belügyminisztériumnak. Az áthelyezés után további karbantartást kell
vállalnunk. Elkezdődött a folyamat, remélhetőleg biztosított lesz az anyagi eszköz. Az
Egészség Központ és a piac a legfontosabb.
Úgy gondolom, hogy ezzel a költségvetéssel működtetni tudjuk a települést. Ha kapunk ismét
támogatást a kormánytól, akkor talán fejlesztést is tudunk végezni. Ha nem kapunk
támogatást, jövőre nem tudunk nullás költségvetést tervezni, csak mínuszosat. Reméljük,
hogy látják az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetét.
Tari István képviselő: Rövid idő állt a költségvetés elkészítésére. Biztosan lesz majd
kiigazításra szükség az év folyamán. A megnyert pályázatok kiadással is járnak, de vissza is
kapjuk, így reméljük nem lesz gond.
Az intézményvezetők elégedettek, én nem annyira, mert igen rossz, elhanyagolt
épületrendszert örököltünk 8 évvel ez előtt, melyet fejleszteni kellene. Úgy látom, nem lesz
elegendő a tervezett összeg a fejlesztésekre, de év közben remélhetőleg tudjuk kicsit nyújtani
a bevételek beérkezésével.
Egészségtelen az iskolában az egész épület. A korábban rosszul végzett nyílászárók nem
megfelelelőek.
Elfogadhatónak találom ennek ellenére a költségvetést.
Kerek Oszkár polgármester: Két civil szervezet előző évben megkapta a támogatást
pályázatra, ebben az évben a rendezvényekre kell biztosítani a pályázati pénzt, melyet
visszakapunk szintén, a többihez hasonlóan
Urbán Jánosné kérelmet írt teremhasználati díj elengedése miatt gyermek népitánc oktatásra.
Gondolom, nem okoz gondot ennek biztosítása.
Az intézményeknél is persze több pénzt lehetne biztosítani, mert tudjuk a rossz állapotokat.
Ott lesznek a védőnői szolgálat helyiségei, melyeket megkaphat az iskola, de ott is szükséges
fejlesztés, mert rendkívül rosszak pl. a nyílászárók. Kicsi a melegítő konyha, egyéb dolgok.
Az ott dolgozók állítsanak fel egy sorrendet, hogy mire lehetne használni még.
A kazánok, fűtésrendszer rendkívül szakmaiatlan, energia pazarló az iskolában. Mellékelni
kell egy költségvetést csökkentő programot az önormányzatnak. Ha tudnánk pályázni ezekre,
nagyon jó lenne.
2014-2020 között 7-8 ezer milliárt euróhoz juthat Magyarország, mely ismét fejlesztéseket
biztosíthat. A pénzek egy részét a megyék kapják meg. Hatvan és térsége kb. 3 milliárt Ft-ot
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kapna, mely visszaosztva Hortnak 300 M Ft is lehet. Jó lenne ezeket megfogni, és akkor lehet
fejleszteni.
Habány György képviselő: A Nyugdíjas Klub 0 Ft-tal szerepel, lehetett volna tervezni oda
is.
Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrumnál van betervezve a klub támogatása.
Kovácsné Lőrincz Katalin gazdálkodási előadó: Meg lettek emelve a támogatások
jelentősen.
Habány György képviselő: Akkor rendben van.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyobb igény jelentkezett, mivel a népdalkör, nyugdíjaslklub
egyre több fellépésen vesz részt.
Habány György képviselő: A gyerek néptáncot támogatom, ők is a mi gyerekeink.
Tari István képviselő: Én is támogatom, hogy ingyen kapjanak helyet, vagy támogassuk őket
100.000,- Ft-tal, ebből a bérleti díjukat rendezzék.
Kerek Oszkár polgármester: Én úgy gondolom, hogy egyáltalán ne fizessenek bérleti díjat,
ingyen használhatják. Összesen 4 tánccsoport van, óvodában, iskolában. Inkább az iskolások
mennek fellépni más településre, őket is támogassuk anyagilag útiköltség, vagy egyéb címen.
Aki egyénileg viszi a néptáncot, ne utaztatással támogassuk, csak helyiség biztosításával.
Molnár Istvánné képviselő: Nem kellene külön pénzzel támogatni őket, hanem bérleti díjat
ne kérjünk tőlünk.
Habány György képviselő: Örülök, hogy ingyen mehetnek be, rendben van.
Megkérdezem, hogy mikor tárgyalta a bizottság ezt a témát?
Kerek Oszkár polgármester: Ma 14 órára hirdettük meg a bizottsági ülést, de csak Molnár
Istvánné képviselő jelent meg, így a másik 2 tag távollétében nem lehetett megtartani.
Habány György képviselő: Törvényes-e ez így?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem kötelező bizottsági ülést tartani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Látjuk, hogy az intézményvezetők pozitívan fogadják a
költségvetést. Nem zártunk még ilyen évet soha, mint a 2013-ban. Ha a civil szervezeteknél
jelentkezik igény, akkor vissza fogunk térni. Valszínűleg be fogják adni igényüket.
Támogatom a költségvetést, mert biztosítani fogja a működést.
Kerek Oszkár polgármester: Néhány civil szervezet pályázott és nyert milliós nagyságrendű
pályázatot, és ez az önkormányzatnál, a településen fog hasznosulni.
Lovas egyesület: mobil kemencét vásároltak, valamint sátrat, így rendezvényeken vendég
lovasokat el tudnak helyezni.
Tűzoltó egyesület: székhelyükön az épületrész állagmegóvására, eszközbeszerzésre fordítható
összeget nyert.
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Nőegyleg: rendezvényekre nyert.
Ők is jól járnak, és a település is.
Habány György képviselő: Jó évet zártunk, ez pozitív, viszont az adóssággal rendelkező
településeknek kfizették az összes pénzt. Azokat büntetik, akik jól gazdálkodnak. Ez nem
nagyon tetszik.
Kerek Oszkár polgármester: Ez bizony így van, és nem tudjuk, hogy ebben az évben mi
lesz. Előírják, hogy nem lehet mínuszos egy önkormányzat.
Molnár Istvánné képviselő: Híradásokból azt hallani, hogy a takarékos önormányzatokat
fogják támogatni. Bízzunk abban, hogy ez valóra válik.
Kassa László képviselő: Vannak aggályaim, nem tudom, miért kell ilyen korán elfogadni a
költségvetést.
Nem hallottam, hogy a sporttal mi van. Kevés információm van, kaptak-e támogatást,
működnek-e? Javaslom a többi egyesület, klub támogatását is, de a sportot is kellene.
Kerek Oszkár polgármester: Az elnök elmondta, hogy nem indítják a sportegyesületet, mert
akik ott vannak focisták, nem olyan módon közelítenek a sporthoz, ahogy elvárható lenne,
hanem anyagi követeléseik vannak. Nem hajlandók ilyen formában továbbműködtetni az
egyesületet, az egész vezetőségnek elege van.
Javasoltam, hogy működjünk együtt. Az iskolában pl. ki tudnánk terjeszteni a sportszeretetet a
számítógép helyett.
Vagy létrehoz az önkormányzat egy saját egyesületet, vagy átveszi a mostanit. Működtetne
különböző szakosztályokat, nem csak a foci terén kellene mozogni, hiszen a gyerekek több
sportban is részt vesznek valahol. Így lehetne pénzekhez jutni, pl. műfüves pályát lehetne
építeni önerő biztosításával. Ebbe az irányba kellene haladni. A gyerekekkel kellene
működtetni az egyesületet. Lehetne pénzhez is jutni még a vállalkozásoktól is. Szakemberekre
kellene bízni a továbbiakban a működtetést. Mindenképpen a gyerekekkel kellene elkezdeni.
A jobban működő szakosztályoknak többet kellene adni, és nagyon jó, több szakosztállyal
működő sportegyesület működhetne Horton.
Habány György képviselő: Maximálisan egyetértek ezzel. Utánpótlásra kellene helyezni a
hangsúlyt. A jelenlegi sportklub szeptembertől nem funkcionál. Csány is pl. pályázaton nyert
pénzösszeggel működik. Mindig volt itt ellenségeskedés, lojális, hozzáértő vezető kellene
hozzá. Több szakosztály sosem lett volna akadály, de nem voltak olyan emberek, akik
dolgozzanak ezzel. Fel kell tölteni tartalommal az egyesületet.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat figyeljen oda erre a dologra, mert más nem
fog vele ilyen módon foglalkozni. Olyan szakembert kell odavinni, aki tenné a dolgát.
Iskolaigazgató, gyerekek hozzáállása is kellene hozzá.
Habány György képviselő: Azért sajnáltam, hogy megszűnt a klub, mert kisgyerekeknek
más településen kellett beíratkozniuk.
Tari István képviselő: Ha gyerekeket akarunk oda vinni, kellene egy példa, amely alapján
működnek. Ez egy pénzügyi felelősség, borzasztó nagy munka, és nagy pénz.
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Kerek Oszkár polgármester: Példa nincs előttük, ezért fordítva kell, alulról szervezkedni.
Örülök, hogy pozitív a hozzáállás.
Habány György képviselő: Az első osztályos gyerek nem a nagyot nézi, most azon legyünk,
hogy elinduljanak valahol.
Filep Bertalan iskolaigazgtó: Megértem a hozzászólókat, de ha Horton bármely gyerek
sportolni szeretne, megteheti most is. Különböző szakosztályban. 1-1 sportcsoportba 20-21
gyerek jár jelenleg is. A szabadidő sportot sokkal könnyebb megszervezni, nincs
kudarcélmény. A versenysport egy üzlet. Ha nem megfelelő ember kerül oda, akkor vége az
egésznek, odaveszik a pénz is. Ha iskolai szinten gondolkodunk, szabadidő sportként kell
működtetni. Elég szép eredményeket érnek el így is.
Habány György képviselő: Nem teljesen osztom a véleményét igazgató úrnak, persze jó
dolog a lehetőség, de pénzhez egyesületi formában tudnának jutni. Nem zárja ki egymást a két
dolog, egymásra kell épülniük. Volt a Bozsik program, mely nem ugyanazt biztosította, mint
az iskola. Az út jó az iskolában, de együttműködve az egyesületi formát támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetés elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Közbeszerzési Szabályzat
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2014. (II.5.) KT határozat

Tárgy: Hort Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hort Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Január 1-től nem szakfeladatok, hanem kormányzati
funkció kódok vannak, ezért szükséges a módosítás.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Kiküldtük a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést.
Felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2014. (II.5.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2014. évi költségvetése
Hort település önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja ezen határozat 1.
sz. mellékletét képező Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
2.172.146 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.172.654 e Ft-ban
állapítja meg.
A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal – megváltoztathatja. A társulás
tanácsa – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei
hatállyal módosítja költségvetési határozatát.
Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési határozat.
Ez a határozat 2014. február 1-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell
alkalmazni.
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Határidő:
Felelős:

2014. február 18.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Korábban az önkormányzat biztosította azoknak a 70
éven felülieknek a garázsadó mentességet, akik nem rendelkeznek gépjárművel. Ezt
szeretnénk, ha továbbra is biztosítaná ezt a önkormányzat.
Habány: Nem értem azt, hogy a rendelet hatályba lép, majd hatályát veszíti.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Azért veszíti a hatályát, mert beépül az eredeti
rendeletbe, és önálló rendeletként már nem él.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 19/2013. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Lejár a szerződésünk a Közvil Zrt.-vel. Jogilag úgy lehet
befejezni, ha eladjuk nekik a részvényeinket, ők eladják nekünk az eszközöket
(lámpatesteket). Névértéken lehetne eladni a részvényeket, és kb. 9 mill. lenne az eszköz.
A Közvil Zrt. volt ügyvédjétől tanácsot kértem, ő javasolta, hogy ezt a két dolgot tegyük meg.
Ügyvéd által egyezséget kötnénk, áralkuval.
Szavazásra bocsátja a részvények értékesítéséről szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
12/2014. (II.5.) KT határozat

Tárgy: KÖZVIL Zrt. részvényeinek értékesítése
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KÖZVIL Zrt.
részvényeinek értékesítése” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 990 db, egyenként
10.000,- Ft névértékű, KÖZVIL Zrt. névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényeit értékesíteni
kívánja.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a lámpatestek megvásárlásának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2014. (II.5.) KT határozat

Tárgy: Közvilágítási lámpatestek megvásárlása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lámpatestek megvásárlása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

„Közvilágítási

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZVIL Zrt. tulajdonában, de az
Önkormányzat használatában álló 495 db közvilágítási lámpatestet meg kívánja vásárolni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vásárláshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Az Egészség Központos pályázat kivitelezéséhez műszaki
ellenőrt kell kijelölnünk. Érkezett 3 ajánlat, ebből 1 nem alkalmas, mert csak részben tudná
elvállalni, tehát a másik kettő közül kell választanunk.
Ismerteti az ajánlatokat, majd kéri a testület véleményét.
Tari István képviselő: A Kovaterv munkáját már ismerjük, hogy jól dolgozik, őket javaslom.
Kassa László képviselő: Nem lehet őket meghívni?
Dr. Nagy Tamás: Mit tudunk változtatni akkor ha elhívjuk őket, csak az időt húznánk.
Molnár Istvánné képviselő: A Kovaterv Kft.-t javaslom, jó benyomásom volt a rendezési
tervnél.
Habány György képviselő: Kovaterv Kft.-t javaslom, árban is jobb, mint a másik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Kovaterv Kft.-t javaslom én is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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14/2014. (II.5.) KT határozat
Tárgy: Műszaki ellenőr kiválasztása az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 számú, Fogorvosi
rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázathoz
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Műszaki ellenőr
kiválasztása az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0117 számú, Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel című pályázathoz” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőrzési feladatok
elvégzésére a beérkezett árajánlatok közül KOVATERV Építész Iroda Kft. (3041 Héhalom,
Petőfi S. u. 11.) 527.599,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 670.000,- Ft összegű árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester

Habány György képviselő: A horti újságban szeretném, ha megjelenne egy kislány, aki
szépségversenyt nyert Heves megyében, és megy országos versenyre.
Kerek Oszkár polgármester: Kértem az anyukától, hogy adjon anyagot hozzá, és bekerül az
újságba, meg is ígértem neki.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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