JEGYZŐKÖNYV
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Hort község közrend – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló
Batthyány József Általános Iskola 2013/2014-as tanévéről szóló
beszámolója
Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda beszámolója a
2013/2014-es nevelési évről
Kulturális Centrum munkájáról szóló beszámoló
Települést Üzemeltető Iroda munkájáról szóló beszámoló
Hozzájárulás a Prímagáz szennyvízcsatorna lefektetéséhez
Pályázat városi címre
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KEOP-2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására
pályázatíró megválasztása
KEOP-2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására
közbeszerző megválasztása
Egészségközpont felújítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Pauer-Nagy István
r.zászlós körzeti megbízott, Benkó Tamás r. főtörzsőrmester körzeti megbízott, Krebán
György r.őrgy., Tomcsányi Andrea r.hdgy., Fabu Anna Márta, Karczagné Nagy Klára
óvodavez. helyettes, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Filep Bertalan iskolaigazgató, Jáger
Tibor mezőőr, Gábor Attila mezőőr, Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum igazgató,
Molnár Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Ludányiné Gréczi Katalin
Napirend:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Hatvan Városi Rendőrkapitányság, KMB
2./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola munkájáról
Előadó: Filep Bertalan iskolaigazgató
3./ Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
Előadó: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
4./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Előadó: Cseh Katalin Bernadett intézményvezető
5./ Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
Előadó: Molnár Ferenc intézményvezető
6./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről.
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(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A rendőrség részéről van-e kiegészítés?
Krebán György r.őrnagy: Megköszönöm a segítséget az önkormányzatnak, mezőőröknek.
A fokozott ellenőrzés múlt év óta tart, nemcsak helyi, hanem más rendőrökkel is. Ez az akció
július 1-től ismét folytatódik. Kérem a mezőőrök segítségét az őszi illegális falopások
időszakában. A két körzeti megbízottal összefogva reméljük eredményes együttműködés lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban?
Valószínűleg azért nincs, mert többször átbeszéltük a kérdést. Javuló tendenciát mutat a
bűnmegelőzés. Ettől függetlenül nem állok el azon véleményemtől, hogy a rendőrségnek jelen
kellene lennie jobban a településen.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

81/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort Község közrend – közbiztonsági helyzetéről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort
Község 2013. évi közrend – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a rendőrség dolgozóinak a megjelenést.
2./ Napirend megtárgyalása:
Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A törvény lehetőséget ad számunkra, hogy megnézhessük a
beszámolót. Gyermekeink idejárnak iskolába, pedagógusok nagy része is horti.
Van-e kérdés?
Habány György képviselő: Gratulálok a versenyeken teljesített jó szereplésükért a
gyerekeknek és pedagógusoknak. Kérem igazgató urat, tolmácsolja ezt.
Kassa László képviselő: Az új feltételeknek, szakmai követelményeknek hogyan tudnak
eleget tenni a pedagógusok? Szakszervezet hogy áll Horton? Volt egy küldöttünk korábban.
Filep Bertalan iskolaigazgató: A pedagóguskamarához tartozik a pedagógusok 90%-a.
Párhuzamosan működik a szakszervezettel, egyik szakszervezet sem támogatta ehhez való
tartozást. A pedagóguskar ajánlásai, előírásai kötelezőek minden pedagógusra. Horti küldött
nem volt sosem, önkéntesen lehetett volna jelentkezni, de nem jelentkezett senki.
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Újra vizsgázni nem kell senkinek, ez téves információ. Minősítő vizsgát lehet tenni, 5 fő
jelentkezett. Portfóliót kell készíteni. Minden pedagógus képes arra, hogy könnyen eleget
tegyen ezen követelményeknek. Mindenki magas szinten műveli a szakmáját ahhoz, hogy ezt
megtegye. A mindennapi felkészülést rutinból el tudják végezni.
A minősítési eljárás olyan frissítés, mely növeli szakmai önbecsülésünket, elismeri
tudásunkat. Korábban nem ismertük a portfólió fogalmát sem, csak az üzleti életben fordult
elő. Ahhoz, hogy megmaradhassunk a szakmában, eleget kell tennünk a követelményeknek.
Az intézményvezetőre hárul nagy felelősség, mert kötelezik, hogy szakmailag nagyon
gyakran értékelje a pedagógust.
Kassa László képviselő:
szakszervezetet?

Elképzelhető,

hogy

a

pedagógustanács

helyettesíti

a

Filep Bertalan iskolaigazgató: Igen, úgy tűnik, hogy átcsúsztatják. A pedagógus
szakszervezet a legerősebb jelenleg, de ezzel gyengülni fog.
Kerek Oszkár polgármester: A kar szakmai, a szakszervezet munkajogi kérdésekkel fog
foglalkozni, ezt nyilatkozta államtitkár asszony.
Szeretném megköszönni a pedagógusok, ott dolgozó segítők munkáját, és gratulálok a szép
eredményekhez, hiszen településünk hírnevét öregbítik.
Kassa László képviselő: A beszámoló tartalmával egyetértek. Működik a Nebuló alapítvány.
Az utóbbi években törvénytelenül működött, de most helyre tettük. Új kuratórium alakult.
Kérem, hogy igazgató úr működjön együtt velünk. Vegye igénybe az alapítvány támogatását
segítségét.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Batthyányi József Általános Iskola 2013/2014-as tanévéről
A Képviselő-testület a Batthyányi József Általános Iskola 2013/2014-as tanévéről szóló
beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A pedagóguskamara iránt senki sem érdeklődött az
óvodában sem, küldöttnek senki sem jelentkezett. Egyébként mindent leírtam részletesen a
beszámolóban.
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Szeretném szóban is megköszönni az óvoda átalakítást. Az alapvető feltételeket most kaptuk
meg (tornaszoba, irodák). Most kezdődött el a vizesblokk felújítása. Köszönöm a képviselőtestületnek az eddigi fejlesztéseket.
Molnár Istvánné képviselő: Személyes tapasztalatom alapján is formálhatok véleményt.
Kellemes benyomás ért az óvodában. Nagyon nagy szakmai gyakorlat és színvonalas munka
folyik az ott. Ha egy beszoktatás alatt lévő gyermek szívesen megy az óvodába, ez
köszönhető az óvónőknek, dajka néniknek. Színes virágok fogadják a gyerekeket, szülőket
már a kapun belépésnél. A folyosó és termek is otthonosak, az udvar is kellemes. Ritka
település, ahol ilyen óvoda van.
Kerek Oszkár polgármester: A ballagáson a búcsúzó csoport tartotta előadását. Az óvónő a
háttérből figyelte őket, nem kellett nekik semmilyen segítség. Ez a munkájuk eredményéből
adódik, hiszen addig sokat foglalkozhattak a gyerekekkel, amíg eljutottak az önállóságig.
A nevelőtestületnek és dajkáknak szeretném megköszönni munkájukat. Mind a 31 gyermek
iskolaértett lett, ez is szakmai munkájukat dicséri.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2013/2014-es
tanévéről
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2013/2014-es
tanévéről szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A számítógép parkkal megnövekedtek a feladatok. Nyári
diákmunka keretében adunk segítséget, ill. közmunkásokat biztosítunk.
Van-e kiegészítés, kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Kassa László képviselő: Elég a 2 létszám a Kulturális Centrumban?
Cseh Katalin Bernadett:
Ezért jó, hogy vannak közhasznúak, ill. diákmunkások. Egyébként lassabban haladnánk.
Talán jobb, ha ketten vagyunk és összedolgozunk, mintha olyan dolgozó lenne, akivel nem
tudunk együttműködni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló
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84/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Kulturális Centrum 2013-2014 évi munkájáról
A Képviselő-testület a Kulturális Centrum 2013-2014 évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Molnár Ferenc intézményvezető: Kiegészítésem nincs. Tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy beadtam a felmondásomat.
Kassa László képviselő: Mi az oka, hogy beadtad a felmondásodat?
Molnár Ferenc: Havi 60.000,- Ft-tal többet fogok ott keresni, csupán ez az oka.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda 2013-2014 évi munkájáról
A Képviselő-testület a Települést Üzemeltető Iroda 2013-2014 évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

6. Napirend megtárgyalása:
Bejelentések indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A Prímagáz szennyvízcsatorna nyomvonalának kiépítéséhez
az önkormányzati utak mentén kérik az önkormányzat hozzájárulását. Javaslom, hogy
támogassuk őket ebben.
Szavazásra bocsátja a hozzájárulás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Hozzájárulás szennyvízcsatorna lefektetéséhez
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás
szennyvízcsatorna lefektetéséhez” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Prímagáz Rt. az önkormányzat tulajdonában álló 700, 719, 0190 és 0163 hrsz-ú utakon a
szennyvízcsatornát az üzem területére bevezesse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Ahhoz, hogy várossá váljon településünk, pályázatírásra van
szükség. Január 15-ig kell beadni, köztársasági elnök úr bírálja el, és június 15-ig kapunk rá
választ.
Az önkormányzat magasabb támogatásban részesülne, ez érintené a költségvetésünket. A
hivatal létszámát 6-8 fővel lehetne emelni, valamint olyan pályázati lehetőségeken is
indulhatnánk, melyeken most nem. Az embereknek is másabb lenne, ha városban élnének.
Dr. Trócsányi András tanszékvezető docens (Pécs) megkeresett, aki csapatával részt vesz
ilyen témájú pályázatírásban. Eddigiekben 1 esetben nem nyert, a többi esetben igen.
(felolvassa a levelét)
Csontos András képviselő: Városként milyen előnyökkel lehet élni, és hogy jön vissza ez a
pénz? Láthatóan fog-e változni a település? Egy nagyon szép nagyközségből lennénk esetleg
egy nagyon csúnya város. Érdemes-e 3 M Ft-ot kifizetni?
Kerek Oszkár polgármester: Amint említettem, egyrészt magasabb költségvetéssel
működnénk. Pl. nem a jelenlegi létszámot kellene alkalmazni. Erre az állam biztosítja a
fedezetet. Olyan pályázatokon vehetnek részt a városok, melyek nagyságrendekkel magasabb
összegűek, mint a községeké. Az állam 100 %-ban fogja támogatni a pályázatokat a jövőben,
amely nem mindegy, hogy önrész nélkül lehet pályázatokat nyerni. Minél magasabb összegű
pályázatot nyerünk, annál inkább tud fejlődni a település. Ez a fő előnye.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ugyanazon feladat finanszírozására nagyobb összeget
kapnak a városok, mint a községek. A hivatal létszámát a költségvetési törvény határozza
meg. A támogatást ennek megfelelően kapjuk meg, nem nekünk kell kigazdálkodni.
Csontos András képviselő: Tudják-e állami szinten a büdzséből finanszírozni a
különbözetet? Szépen hangzik, de felmerül bennem, biztosan jó lesz-e, és így lesz-e?
Telnek az évek, és pl. 15 év múlva is ugyanúgy finanszírozzák-e a többlet pénzt? Én
támogatom végül is, de kételyeim vannak.
Kerek Oszkár polgármester: A városi címet nem kínálják fel, nekünk kell kezdeményezni.
Most még időben vagyunk, úgy gondolom. Pénzügyi, foglalkoztatási, erkölcsi előnye is van.
Nagyobb léptékben tudnánk fejlődni, mint most. Nekünk ki sem írnak sok esetben olyan
pályázatokat, mint a városoknak. Heves megye legnagyobb községe Hort. A múlt évben nyert
Verpelét, mely kb. ugyanekkora, Gyöngyöspata jóval kisebb.
Központi szerepkör vállalása előnyt jelentene. Talán ősszel pályázhatunk bölcsödére, ami a
családoknak előny lenne. Máshonnan is idehordanák a gyerekeket, így remélhetőleg
óvodában, iskolában is itt maradnának. Mindenképpen anyagi előnyt látok ebben.
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Molnár Istvánné képviselő: Meg kell lépni, én azt gondolom, hiszen az elhangzottak
előnyösek lennének a településnek. Be kell nyújtani a pályázatot. A pályázatírónak mennyi
sikeres pályázata volt, mennyiből?
Kerek Oszkár polgármester: Nem voltak konkrét referenciák, de kérhetek tőle.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A várossányilvánítás.hu honlapon pontosan fel van
sorolva, hogy kiknek nyújtott be pályázatokat és milyen eredménnyel.
Tari István képviselő: Egyértelmű, hogy a városok pályázati összege lényegesen magasabb,
mint a falvaké.
Csontos András képviselő : Ennek egyszer vége lesz.
Tari István képviselő: Addig is ki tudjuk használni. Vállalkozások létrehozásában is pozitív
lehet.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Olyan iskolai pályázat, melyen Hort indulhatna, jelenleg
nincs. Vagy kisebb, hátrányos településnek kell lenni, vagy városnak.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Óvodákra sincs pályázat, nem vagyunk hátrányos
település.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem láttam még egyetlen várost sem, amely nagyközség
szeretett volna lenni.
Tari István képviselő: Nem lehet tudatosan dönteni, csak ha megkapjuk az anyagot.
Kerek Oszkár polgármester: Most olvastam fel a levelet. A költség 2 M Ft nettó, sikerdíj:
1,2 M, ha nyerünk.
Kassa László képviselő: A múltban ezt többször megpróbáltuk, mégsem lett belőle semmi.
2-3 alkalommal próbálkoztunk. Az szégyen, hogy Gyöngyöspata város lett. Itt politikai
döntésre lehet számítani a legmagasabb szinten. Induljunk el, de kérdés, hogy kivel írassuk a
pályázatot.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Felvettem más egyetemekkel is a kapcsolatot, de nem
nagyon vállalnak ilyen pályázatírást.
Kerek Oszkár polgármester: Reméljük, hogy a környezetünkben lévő politikusok támogatni
fognak bennünket.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2014. (VI.25.) KT határozat
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Tárgy: Pályázat városi címre
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat városi címre”
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati anyag összeállításával Dr.
habil. Trócsányi Andrást, a PTE TTK FI tanszékvezető egyetemi docensét bízza meg.
A pályázat előkészítésének és benyújtásának díja 2.000.000,- Ft + ÁFA, mely két egyenlő
részletben kerül kifizetésre a teljesítésigazolást követően.
A pályázat sikere esetén a sikerdíj összege 1.200.000,- Ft + ÁFA.
A megbízási díj első részletének kifizetése az előre nem tervezett plusz bevételek terhére
történik.
Határidő: értelemszerűen, a pályázat benyújtására 2015. január 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm mindenkinek, hogy így szavazott.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy írtam levelet a gyógyszerésznek, melyre válaszolt is
(felolvassa mindkét levelet és a választ is).
Jó lenne ha az Egészségközpontban helyben lenne gyógyszertár, hogy az időseknek ne kelljen
több km-t menni, ill. sokan eljárnak most is más településre.
5000 fő alatti településen 1 gyógyszertár működhet, több fiókpatika is lehet, de a helyit kell
elsősorban megkeresni ezzel.
Napelemekre van 50 M Ft-os KEOP-os pályázat napelemekre. Az intézményeink igen jól
fogyasztanak. Nagyobb fogyasztókat tudnánk kiváltani 55 e kW fogyasztásig. 100 %-ban
támogatott. Szórt fény is elég a működéshez. 5 M Ft-ot fizetünk elektromos energia
szolgáltatásért. Van egy korlát, olyan napelemet tehetnek fel, amekkora a fogyasztási igény.
Akkor van előnye az önkormányzatnak, ha meg is felel a feltételeknek.
Nem vagyunk hátrányos település, viszont ha közbeszerzésünk lenne, az 20 pontot jelentene.
1 hónap alatt meg kellene írni a pályázatot, meglenne a közbeszerzés, ez sokat számítana.
Mi a vélemény? Induljunk-e a pályázaton?
Csontos András képviselő: Van ennek fenntartási költsége?
Kerek Oszkár polgármester: Két mérő van benne, nyilvánvalóan valamennyi költséggel jár.
A napelem 10 év alatt 25 %-os teljesítménycsökkenést produkál. Bővítés nem lehetséges.
Tari István képviselő: Ha 100 %-os támogatottsága van, nem kérdés, hogy induljunk-e.
Pályázatíró személyét kell megválasztanunk, valamint ha közbeszerző szükséges, de
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szerintem nem kell, mi is el tudjuk dönteni, hogy ki végezze a munkát. Nem biztos, hogy
nyerünk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Van, amihez kötelező a közbeszerző megbízása, ez
olyan.
Kerek Oszkár polgármester: Bármilyen pályázaton indulunk, nincs előre biztosíték arra,
hogy megnyerjük.
Csontos András képviselő: 50 M Ft a pályázati összeg, kb. annyi az összeg, amit kifizetünk.
Ez 10 év költsége. Éves szinten, talán 2 M Ft-ot megspórolunk. Ahogy bővülnek az alternatív
lehetőségek, nem tudom, hogy mi a jó ezekben az nemzetgazdaságnak.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az energia függőség felszámolása az oka ezeknek a
pályázatoknak véleményem szerint. Az unió izgul, hogy télen mi lesz a gázzal. Mindenki a
külső függőségtől fél.
Habány György képviselő: Támogatom ezt a pályázatot. hogy ezzel a két pályázatíróval,
vagy nem, azt már vitatom. Szeretném, ha pályáztatnánk a pályázatírókat.
Molnár Istvánné képviselő: Biztosan körbejárta jegyző asszony és polgármester úr ezt, és a
legkedvezőbb ajánlatok jöttek be. Én a magam részéről elfogadom.
Kerek Oszkár polgár: Ha van valakinek egyéb ajánlata, hozza be. Bejelentkezett a Goodvil
Zrt., jelentkezett a FSG Projektiroda Tanácsadó Kft is, akiket ismerek, a Leadernél és
kamaránál is pályázatírással foglalkoznak, sikeresen. Rajtam nem múlik, ha van más ajánlat,
de az idő szorít bennünket. Akinek nem felel meg, hozzon másikat, és hívjunk össze
rendkívüli testületi ülést. Két hete tudom, hogy nem 85 %-os, hanem 100 %-os lett a pályázat.
Azóta tárgyaltunk a pályázatírókkal, ezért tudtuk most behozni.
Tari István képviselő: A pályázatíró nem érdekel valójában, az a lényeg, hogy nyerjünk.
Nem is az ár döntő, hanem ki van olyan pozícióban, hogy nyerjünk.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt senki sem tudja garantálni, hogy olyan pályázatíró létezik,
aki mindig nyer, de ha valaki tud ilyenről, hozza ide.
Laczikné dr. Barati Katalin: 4 oldalas referenciát nyújtottak be, melyeken nyertek.
Személyesen is ismerem a pályázatírót.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy induljon-e az
önkormányzat a pályázaton.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítása
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-2014-4.10.0/N
pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „KEOP2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, 100%-os támogatottságú
pályázatra.
Megvalósítási helyszínek:
Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3. 960/1 hrsz.
Horti Batthyányi József Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy Zs. út 23/A. 2hrsz.
Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40. 25/1 hrsz.
A projekt megnevezése és a pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N pályázat
fotovoltaikus rendszerek kialakítása „Horti Önkormányzat épületeinek fotovoltaikus
rendszerének kiépítése”
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 50.000.000.- Ft.
A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 50.000.000.Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 50.000.000,- Ft.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Most pedig a pályázatíróról kellene döntenünk.
Molnár Istvánné képviselő: Feltételezem, hogy polgármester úr tartja a kapcsolatot
olyanokkal, akik ismerik a pályázatírókat.
Kerek Oszkár polgármester: Mi körbejárjuk jegyzőasszonnyal minden esetben, hogy
hogyan járunk a legjobban. Ettől többet nem tehetünk.
Tari István képviselő: Olyat kell választani, aki könnyebben elérhető, Szanyi Kingát
javaslom (FSG Projektiroda Tanácsadó Kft ).
Molnár Istvánné képviselő: Én is őket javaslom.
Csontos András képviselő: A pályázatírás után bele tudunk szólni a megvalósításba,
technikai dolgokba?
Nagyfokú hatékonyságú fejlesztések zajlottak a napelem terén. Milyen rendszert fognak ide
építeni, hatékonyság, üzemeltetési költség témákba bele tudunk-e szólni? Sok raktáron lévő
kínai napelem van, melyektől meg akarnak szabadulni, nem tudjuk milyen hatékonyak ezek.
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Kerek Oszkár polgármester: Megszabják, hogy milyen teljesítményűeket szerelhetünk, a
pályázat kiírásának megfelelően lehet tervezni és kivitelezni. Azt, hogy ki fogja elhelyezni, mi
döntjük el, ezért kell felvenni a kapcsolatot kivitelezővel.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy ki készítse el a pályázatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
89/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázatíró
megválasztása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-2014-4.10.0/N
pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázatíró megválasztása” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KEOP-2014-4.10.0/N pályázat
fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat megírásával a FSG Projektiroda
Tanácsadó Kft-t (3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23.) bízza meg.
A megbízási díj összege 120.000,- Ft + ÁFA.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy válasszuk meg a közbeszerzőt. Javaslom, hogy
az eddigiekben is megbízott Perfectus Kft.-t bízzuk meg ezzel a feladattal.
Tari István képviselő: Őt nem javaslom. Ha egy közbeszerzőt bízunk meg, akkor mi nem
szólhatunk bele, hogy ki legyen a nyertes kivitelező?
Kerek Oszkár polgármester: Mi is beleszólhatunk. Azt, hogy kiket keressünk meg, mi is
megmondhatjuk. A közbeszerző megnézi, hogy melyik pályázat felel meg.
Kassa László képviselő 16.52-kor elhagyja a termet, így a jelenlévő testületi tagok száma 6
főre csökken.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kaptunk még egy nevet, ő 500 E Ft plusz áfa összegért
vállalná, Dóka Zsolt pedig 300E Ft-ért.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Perfectus Kft.
részéről Dóka Zsolt végezze a közbeszerzést.

12

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

90/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására közbeszerző
megválasztása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-2014-4.10.0/N
pályázat fotovoltaikus rendszerek kialakítására közbeszerző megválasztása” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KEOP-2014-4.10.0/N pályázat
fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat közbeszerzési feladataival a Perfectus
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér
35.) bízza meg.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester

Tari István képviselő: A kivitelezésnél legyünk körültekintőek. A döntésnél vonjuk be a
képviselő-testületet, bizottságot. Nehezen tudunk dönteni ilyen rövid idő alatt.
Kassa László képviselő 15.53-kor visszajön a terembe, így a jelenlévő képviselő-testületi
tagok száma 7 főre emelkedett.
Kerek Oszkár polgármester: 2 hét kellett az előkészítésre, korábban nem tudtuk volna
összehívni a testületet az idő rövidsége miatt.
Csontos András képviselő: Ha telefonon kapunk értesítést esetleg, hogy 1-2 nap alatt
utánanézzünk a napelemes rendszernek, akkor tájékozódtunk volna, ennyiben értek egyet Tari
képviselővel.
Kerek Oszkár polgármester: Telefonon ezt nem lehet megbeszélni, most ezért jöttünk
össze. Egy rendkívüli ülést össze kell még hívnom, hogy a részleteket megbeszéljük.
Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy a Bagi Önkormányzat egy tűzoltóautót
ajándékozna nekünk, melyet a HÖTKE kapna meg. Törökszentmiklós önkormányzatától
kapták. Azt még nem tudjuk ki lehet a tulajdonosa, de a HÖTKE tudna pályázni az
üzemeltetésre.
Nagyon jó műszaki állapotban van, az egyesület tagjai megtekintették. Szivattyúja is
működik. Tüzet oltani, szivattyúzni, fákat locsolni tudnánk vele. Szükség esetén a javítását az
egyesület kapcsolatai útján el tudnák végezni.
Mi a vélemény?
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Csontos András képviselő: Mekkora a mérete, és miért nem kell Bagnak?
Kerek Oszkár polgármester: Nagy autó, 3,2 m3-es tartálya van. Nem tudom, miért nem
kell, az ottani tűzoltók nem tartanak rá igényt.
Molnár Istvánné képviselő: Miért nem kellett Törökszentmiklósnak? Hogyan tudják
használni katasztrófahelyzet esetén? A HÖTKE tagjai gyorsan elérhetőek, ha történik
káresemény?
Kerek Oszkár polgármester: Tudomásom szerint 3-at kaptak, erre már nincs szükségük.
Nem minden esetben tudnak azonnal megjelenni az önkéntes tűzoltók, hiszen munkahelyük
van, de eddig is részt vettek tűzoltásban.
Csontos András képviselő: Támogatom a tűzoltó autót, de van olyan meglátásom, hogy
esetleg később múzeumba is kerülhet Vörs településhez hasonlóan.
Kerek Oszkár polgármester: Néhány hete két helyen szereltettünk fel led lámpákat, az
egyiket a Szabadság téren, a Hivatal előtt a másikat a Hunyadi utcában a rendőrlámpától 3.
oszlopra. Szeretném, ha a képviselő-testület tagjai is megfigyelnék a különbséget. A
közvilágítással a Közvil Zrt.-vel állunk szerződésben. Közölték, hogy 2 M Ft-ot kellene
kifizetnünk, majd ezt a költséget 500 E Ft-ra alkudtuk le, majd elmondták, hogy a bank nem
fogadja el, mivel a cég jelzáloghitelt vett fel.
Megkérem Ludányi Gréczi Katalint, adjon tájékoztatást a kialakult helyzetről, valamint
pályázati lehetőségről.
Ludányiné Gréczi Katalin: Jelenlegi tulajdonos a Közvil Zrt. Az önkormányzat
részvénytulajdonos. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy jelzálogot tett rá valamelyik bank.
Jogász vizsgálja, hogy szabályos-e. Így nem tud kiszállni az önkormányzat, és a hatékony
üzemeltetést nem tudja megvalósítani.
Ledes konstrukcióval 60 %-ot lehet megtakarítani. 22,15 Ft nettó a rendszerhasználat jelenleg.
Kérdés, hogy napelemes üzemeltetésnél megmarad-e a rendszerhasználat.
Habány György képviselő: A rendszerhasználat fogyasztás-függő, és nem emelkedhet.
Ludányiné Gréczi Katalin: Az a cél, hogy a led energia hatékonyabban tudja üzemeltetni a
közvilágítást. A lámpák nincsenek az önkormányzat tulajdonában, mivel csak résztulajdonos.
Lámpánként 900 Ft-ot kértek a használatért. Ezektől a lámpáktól meg kellene szabadulni.
Ahhoz hogy az önkormányzat tulajdonhoz jusson, ne fizessen fölöslegesen áfát, ledes
konstrukcióval lehetőség van arra, hogy 10 év alatt finanszírozza meg.
Kötelező üzemeltető az önkormányzat, központi normatívából, ezért leszerelheti a jelenlegi
lámpákat, és költséghatékonyabbat szerelhet fel, mert ez a kötelessége, és akkor már
tulajdonossá válik az új lámpákat illetően. 2,5 M ft-ra csökkenthető a 6-5 M Ft-ról a költség
nettóban.
10 éves garanciát bevállal a gyártó a led lámpákra, így a karbantartás jelenlegi költsége is
lecsökkenthető.
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Amíg a Közvil Zrt. lámpáit üzemeltetjük, jöhetnek bérleti és egyéb követeléssel, de amint
leszereltetjük a lámpákat nem kérhetnek bérleti díjat. Nem lehet hátrány, hogy
tulajdonrészünk marad egy cégnél.
A jelenlegi tulajdonjogot nem lehetne érvényesíteni, csak a led-es cserével.
A központi normatívát egyre nagyobb összeggel lehetne kiegészíteni, de ez felhasználható
beruházásra is.
Vissza nem térítendő uniós pályázat van beleépítve, mely nem függ politikától. Vissza nem
térítendő támogatás: 20 M Ft, mely 10 év alatt finanszírozható, így csökkenthető a végső
bekerülési összeg. Ezt minden önkormányzat megkapja. A teljes beruházás 40 M Ft.
Ezzel nem a bérleti díjat fizeti, hanem a finanszírozást. Mentesül a 2,5 M Ft áfa kifizetésétől a
Közvil zrt-nek. Vagy a törlesztő részlet csökken, vagy a futamidő.
Csontos András képviselő: Alaposan kell megírni a szerződést, nem vagyok biztos abban,
hogy a Közvil Zrt. nem fog követelőzni. 2 anyagot kaptunk, 2 árral.
Ludányiné Gréczi Katalin: Abban reménykedtünk, hogy az 500 E Ft értékű részvénytulajdon cserével rendben leszünk, de nem.
Ha lecsökken a fogyasztási költség, megtakarítunk hosszú távon, mert az áremelkedést is
kalkulálni kell. 120 000 kWh a fogyasztás évente.
Habány György képviselő: 10 év múlva szerződés szerint nem lesz a tulajdonunk?
Ludányiné Gréczi Katalin: Nyilatkozat alapján rögzíteni kell, hogy a futamidő lejárta után
az önkormányzaté a tulajdon.(szerződésben nem lehet rögzíteni)
Habány György képviselő: A nyilatkozat a törvény megkerülése, és támadható, mert nem
írható szerződésbe.
Ludányiné Gréczi Katalin: Szerződés értékű nyilatkozat, melyben foglaltakat be kell tartani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Célszerű-e kérni a jelenlegi lámpa tulajdonost, hogy
szerelje le a lámpáit, követelhetnénk-e ezt, vagy a költségére leszereltetjük-e?
Ludányiné Gréczi Katalin: Nagyon jó ötlet, jogásszal megbeszélem.
Jogszabály nem kötelez bennünket, hogy elviseljük a másik tulajdonát. Az ÉMÁSZ tulajdona
az oszlop, neki ez nem zavaró.
Kerek Oszkár polgármester: Ha a testület átgondolja, és benne lennénk, milyen esély lenne
a led világítás megvalósítására?
Ludányiné Gréczi Katalin: A szerződéskötés után azonnali felmérést igényel, tervet kell
készíteni, szakhatósági állásfoglalások szükségesek, 3-4 hónap szükséges hozzá. Kb. fél év
kell a komplett megvalósuláshoz, tehát nem érdemes sokáig gondolkodni rajta, viszont ez már
2002-től működik, egyedül Magyarországon. Ebben az évben még megy a pályázat, de nem
tudjuk meddig. Akkora az igény, félő hogy elfogy a keret.
Egyébként Horton 252 db 24 W-os lámpa van.
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Ludányiné Gréczi Katalin: Felolvassa a vezérigazgató levelét, melyben leírják, hogy 900,Ft + áfa/év bérleti díjat kérnek.
Csontos András képviselő: Mennyiért vásárolják vissza a részvényeket?
Kerek Oszkár polgármester: Még nekünk kellene fizetni 2,5 M Ft áfát.
Ludányiné Gréczi Katalin: 3 oldalú tárgyalást fogok kezdeményezni, ahol a bank is részt
venne. Tájékoztatni kellett volna az önkormányzatot a jelzálogjog bejegyzéséről
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az erről való döntésünket megakadályozták, mert akkor
elővásárlási vagy vételi jogunk lett volna.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm Katalinnak a tájékoztatót, átgondoljuk, hogy a
döntést meg tudjuk hozni.
Az Egészségközpont remélhetőleg augusztus végére elkészül. A pályázatban az emeleti szint
nem szerepel, és a kis épület sem. Az alsó szinten lesz a működés.
Az emeleti részt is le kellene szigetelni, és lefesteni, valamint a kis épületet is (volt konyha).
Készül egy parkoló is, de a hiányzó területet is jó lenne leburkolni, így a másik parkolóval
össze lehetne összekötni. A szemben lévő oldalt is használhatnánk, így elég nagy parkolónk
lenne. Ezekre a munkálatokra 4, 5 M Ft-ot ajánlott a vállalkozó. Igazolnunk kell a Norda felé,
hogy nem a pályázati pénzből készülnek ezek el. 2,5 M-Ft-ra csökkenthető a kivitelezés
költsége.
Habány György képviselő: Bele lehet nézni az Egészségközpont pályázati anyagába, hogy
hogyan tervezték, mi mennyibe kerül?
Kerek Oszkár polgármester: Természetesen mindenki beletekinthet, ill. a zárdánál
megtekinthető a kivitelezés. Szavazásra bocsátja a zárda épület pályázaton kívüli részének
felújítását
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
91/2014. (VI.25.) KT határozat
Tárgy: Egészségház felújítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Egészségház
felújítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház pályázatban nem
szereplő egyéb felújítására (emeleti szint, kis épület hőszigetelése, festése, parkoló bővítése)
2,5 M Ft-ot biztosít a költségvetésben előre nem tervezett bevételek terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelentést, az ülést
berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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