JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének2014. augusztus 1-én megtartott
üléséről

Határozat
száma:
92/2014.(VIII.01.)
93/2014.(VIII.01.)

94/2014.(VIII.01.)
95/2014.(VIII.01.)
96/2014.(VIII.01.)
97/2014.(VIII.01.)
98/2014.(VIII.01.)
99/2014.(VIII.01.)

Tárgya:
Települést Üzemeltető Iroda vezetői állás
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Horton” tárgyú építés kivitelezési
vállalkozási szerződés a KEOP-2014-4.10.0/N projekt keretében tárgyú
közbeszerzési eljárás
KEOP-2014-5.5.0/K pályázat közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Az Ezüsthold-nőegylet Egyesület támogatása
Hozzájárulás földgázvezeték lefektetéséhez
Képviselők használatában álló számítógépek
Gondozási segély kérelem elbírálása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 1-én megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
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

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Települést Üzemeltető Iroda vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Napelemes pályázat közbeszerzés értékelése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
4./ Ezüsthold Nőegylet kérelme „Őszköszöntő” rendezvényre nyert pályázati
összeg megelőlegezésére.
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 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:
Települést Üzemeltető Iroda vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kiküldtük a kiírásnak megfelelt pályázatokat. A 3 meghívott
pályázó közül egy fő külföldön tartózkodik, a másik 2 személy eljött a képviselő-testületi
ülésre. Javaslom, hogy először Góczáné Tábi Mariannát hívjuk be.
Kérem, ha van kiegészítése tegye meg.
Góczáné Tábi Marianna: Az utóbbi 6 évben tanítok, és mellette másodállásban műszaki
ellenőr vagyok. Előtte műszaki ügyintéző és műszaki ellenőr voltam a Hatvani
Önkormányzatnál.
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Kerek Oszkár polgármester: Tisztában van-e azzal, hogy mivel jár ez a munkakör, ill.
milyen fizetési igénye van?
Góczáné Tábi Marianna: Fejlesztések, intézmények, rendezvények műszaki háttér
biztosítása, dolgozók felügyelete. Közalkalmazotti 26 éves munkaviszonyom van, gondolom
ennek megfelelő lenne a besorolás.
Habány György képviselő: Mi inspirálja Önt erre a munkakörre, hiszen naponta kemény
fizikai igénybevétel lenne. Fel van erre készülve?
Góczáné Tábi Marianna: Végeztem már hasonló feladatot 12 évvel ez előtt. Nem okozna
problémát számomra, voltam művezető is, és a kereskedelmi beszerzés sem okoz gondot.
Tari István képviselő: Középfokú műszaki végzettsége van?
Góczáné Tábi Marianna: Igen.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm Góczáné Tábi Mariannának a megjelenést.
Kérem, hogy most Godó István pályázót hallgassuk meg.
Van-e kiegészítése a pályázathoz kapcsolódóan?
Godó István: Legutolsó munkaköröm kapcsolódik leginkább a pályázott munkakörhöz.
Asztalos, kőműves, üveges, burkoló, vízvezeték szerelő csapat vezetője voltam. Feladataim
közé tartozott: tervezés, árajánlatok bekérése, versenyeztetése, előterjesztése vezetők elé
minden esetben. 3 évig láttam el ezt a munkakört. Egészségügyi okból nem dolgozhatom már
azon a munkahelyen.
Korábban építésvezető voltam új építkezéseknél, felújításoknál. 1995-től gépiparban,
építőiparban dolgoztam.
Habány György képviselő: Gyöngyöstarjánból hogyan járna át?
Godó István: Szolgálati autót szeretnék, ha van rá lehetőség. Eddig nem tartottam fontosnak
beszélni róla.
Tari István képviselő: Most kell erről beszélni, hiszen most dönt a testület. Mennyire ismeri
a teendőket, és mi a fizetési igénye?
Godó István: Rehabilitációs ellátásban részesülök, így a jelenlegi ellátásomnak legfeljebb
150 %-át kaphatom meg munkabérként. Arról, hogy milyen feladatok vannak, tájékoztatott
polgármester úr. A települést is ismerem bizonyos mértékig, mivel építkezések kapcsán már
volt munkám Horton.
Tari István képviselő: Az egészségi állapota nem gátolja-e a munkavégzésben?
Godó István: Eddig is ilyen jellegű munkát végeztem, kizárólag erős fizikai munkát nem
végezhetek, tehát ha erről szólna ez a munkakör, nem vállalhatnám.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem kötelező válaszolnia a következő kérdésemre.
Milyen mértékű a rehabilitációja, és állandó-e?
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Godó István: 2 csípőprotézisem van, így dolgoztam eddig is, nem okozott gondot. Most
voltam rehabilitációs vizsgálaton, legközelebb jövő évben lesz felülvizsgálat. Én úgy
gondolom, hogy ez az állapot marad, hiszen a protézis nem fog változni.
Molnár Istvánné képviselő: Milyen a problémamegoldó képessége? Van-e vezetői
képessége?
Godó István: 1995-től vezetőként dolgoztam. Mindenféle emberrel volt már dolgom. Kisebb
vitákon kívül nem volt semmi problémám. Volt, amikor megvontam a cafetériát, volt amikor
fegyelmit adtam, ha szükségesnek láttam.
Kerek Oszkár polgármester: Szolgálati autónk nincs, másként kellene megoldani a bejárást.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A harmadik meghívott külföldön tartózkodik, így nem
tudott eljönni.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a képviselő-testület véleményét a pályázókkal
kapcsolatban.
Kassa László képviselő: Én csak hortit támogatok.
Habány György képviselő: Nem ismerjük a pályázati kiírást. Kérem, hogy máskor kapjuk
meg az anyagot.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Közreadja a pályázati kiírást, és elmondja, hogy
megjelent a közigálláson, Ingyen Piacban, honlapon, önkormányzati facebook oldalon,
valamint a hirdetőtáblán is.
Tari István képviselő: Megdöbbentő, hogy horti nem jelentkezett.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van próbaidő is, úgyis a gyakorlatban derül ki, hogy
megfelelő lesz-e a kiválasztott személy.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Közalkalmazott esetében 3+1 hónap próbaidőt lehet
kikötni.
Tari István képviselő: Tartok tőle, hogy Godó István fizikailag nem fogja bírni.
Habány György képviselő: Gyöngyöstarjánból nehéz bejárni busszal, bérben pedig ő az
előnyösebb. Milyen lehetőség van a gépjárművel történő bejárás esetén?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nekünk 9 Ft/km-t kell fizetnünk az autóval bejáró
dolgozóknak.
Habány György képviselő: Ez nagyon kevés, tisztában van-e vele vajon a pályázó?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A bérénél is kötve vagyunk, javaslom, hogy ha
megoldható üzemanyagkártyával biztosítsuk a bejárást. Ez nem számít jövedelemnek.
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Tari István képviselő: Ha Godó István mellett döntünk, a Kft.-n belül kell rendezni az
üzemanyag kártyát.
Kassa László képviselő: Nem támogatom, mert csak helyből lenne jó valaki.
Kerek Oszkár polgármester: Helyből nem jelentkezett sajnos senki, csak a jelentkezők
közül tudunk választani. Kérem, hogy döntsön a testület. Szavazásra bocsátja annak
elfogadását, hogy Godó Istvánt nevezzük ki a Települést Üzemeltető Iroda vezetőjének.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
92/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: Településüzemeltetési irodavezető állás
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Településüzemeltetési
irodavezető állás” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településüzemeltetési irodavezető
álláspályázatra benyújtott pályázatok közül Godó István 3036 Gyöngyöstarján, Nefelejcs u.
12. szám alatti lakos pályázatát fogadja el.
Az irodavezető bérét a hatályos jogszabályok szerint határozza meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a nyertes pályázó kinevezését 4 hónap próbaidő kikötésével készítse
el.
Határidő: 5 napon belül
Felelős: jegyző, polgármester

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Napelemes pályázat közbeszerzés értékelése.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadót, tájékoztassa a
képviselő-testületet a közbeszerzés eredményéről.
Dr. Dóka Zsolt: Most a Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Iskolai energetikai pályázat eljárást
lezáró döntés van a képviselő-testület előtt. Feltételes kötelezettséget vállal a képviselőtestület annyiban, hogy ha nem az egész pályázott összeget kapnánk meg, akkor döntenie kell
a testületnek, hogy vállalja-e a fennmaradó különbözet finanszírozását.
3 céget hívtunk meg. Mind a három műszakilag is, pénzügyileg is alkalmas lett volna, így már
csak az anyagi szempont alapján került sor döntésre. A Mátrasolár Kft. adta a három közül a
legalacsonyabb ajánlatot, ezért került rá a választás. A feltételes szerződés akkor lesz
hatályban, ha az egész összegű támogatást megkapjuk. Amennyiben nem kapjuk meg, akkor
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kell dönteni arról, hogy az önrész vállalásával folytatjuk-e a pályázatot. Hogy minél
magasabb pontszámmal kerüljünk be a pályázatba, ezért volt kiírva a közbeszerzés.
Egy ilyen eljárásra kb. 1 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat közben kiírásra került. Horton szerencsés a helyzet, mivel már megtörtént a
közbeszerzés. Nehéz helyzetben lennénk, ha még most írnánk ki a közbeszerzést. Előrelátó
volt itt a polgármester úr, ill. a képviselő-testület. Úgy tudom, hogy ledes közvilágítási
pályázaton is szeretnének indulni. Ugyanígy kell ott is eljárni.
Tari István képviselő: Dóka úr leellenőrizte-e a cégeket? Én semmit sem tudok a
pályázókról. Miért nem tudunk erről? Nem szeretnék takarító céget idehozni kivitelezésre. Be
kellett volna hívni ezeket a cégeket.
Dr. Dóka Zsolt: Természetesen energetikai cégek, vannak referenciák, és minden céget
megvizsgáltunk.
Habány György képviselő: Július 18-án bontásra kerültek az ajánlatok, lett volna idő
bizottsági ülésre utána. Nekem az árral kapcsolatban vannak kétségeim. Ha valaki benyújt
esetleg egy nagyon jó ajánlatot ócska berendezésre, arányban van-e a minőség az árral? Lehet,
hogy célszerűbb esetleg többet fizetni jobb minőségű eszközért. Vizsgálták-e ilyen
szempontból az ajánlatokat?
Dr. Dóka Zsolt: A kiírás ezt beszabályozta, hogy milyen feltételnek kell megfelelni a
berendezéseknek. Amelyek nem felelnek meg az EU-s szabályoknak, nem is vehetnek részt a
pályázatban. Az ÉMÁSZ-nak is megvannak a feltételei, egyéb nem támogatható.
Habány György képviselő: Értem, hogy van egy szint, melynek meg kell felelni, de ezen
túlmenően is megfelelnek-e, történt-e ilyen irányú vizsgálat?
Dr. Dóka Zsolt: Olyan vizsgálat történt, hogy a kiírásnak megfeleljenek. Mindenki feszített
tempóban dolgozott ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt létrejöjjön a projekt. Egyébre nem is lett
volna idő.
8.40 órakor Dr. Nagy Tamás elhagyja a termet, így a jelenlévő képviselő-testületi tagok
száma 5 főre csökkent.
Kerek Oszkár polgármester: A közbeszerzési eljárás lefolytatásának megvannak a
szabályai, határidői. Ebbe az időtartamba nem fért volna bele még testületi vagy bizottsági
ülés.
Kérem, hogy támogassuk a Dóka Zsolt által javasolt nyertes elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Horton” tárgyú építés kivitelezési vállalkozási
szerződés a KEOP-2014-4.10.0/N projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Horton” tárgyú építés kivitelezési vállalkozási szerződés a KEOP-2014-4.10.0/N projekt
keretében tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárás eredményes
2. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi elemei:
1.
MÁTRASOLÁR Napenergiahasznosító Kft.
3212 Gyöngyöshalász, Viola út 2.
Ajánlati ár:
Hort Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy - Zsilinszky út 23/A épület: nettó 12 478 928
Ft + ÁFA
Benedek Elek Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3.: nettó 7 798 572 Ft + ÁFA
Hort Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40.: nettó 5 197 108 Ft + ÁFA
Összesen: nettó 25 474 608 Ft + ÁFA
2.
NAPLOPÓ Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Ajánlati ár:
Hort Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy - Zsilinszky út 23/A épület: nettó 14 128 000 Ft
+ ÁFA
Benedek Elek Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3.: nettó 8 463 000 Ft + ÁFA
Hort Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40.: nettó 5 861 000 Ft + ÁFA
Összesen: nettó 28 452 000 Ft + ÁFA
3.
TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 250.
Ajánlati ár:
Hort Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy - Zsilinszky út 23/A épület: nettó 12 485 120 Ft
+ ÁFA
Benedek Elek Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3.: nettó 7 802 500 Ft + ÁFA
Hort Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40.: nettó 6 607 810 Ft + ÁFA
Összesen: nettó 26 895 430 Ft + ÁFA
3. A nyertes ajánlat:
MÁTRASOLÁR Napenergiahasznosító Kft.
3212 Gyöngyöshalász, Viola út 2.
Ajánlati ár:
Hort Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy - Zsilinszky út 23/A épület: nettó 12 478 928
Ft + ÁFA
Benedek Elek Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3.: nettó 7 798 572 Ft + ÁFA
Hort Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40.: nettó 5 197 108 Ft + ÁFA
Összesen: nettó 25 474 608 Ft + ÁFA
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlat.
4. A közbeszerzéshez a pénzügyi fedezetet a közeljövőben beadandó KEOP-20144.10.0/N pályázat biztosítja.
5. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezés a határozat melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a Polgármestert, hogy azt az ajánlattevőknek küldje meg az
eljárás eredményhirdetéseként.
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6. Felkéri a Polgármestert a nyertessel a közbeszerzési szerződés megkötésére.
7. Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a közeljövőben beadandó KEOP-20144.10.0/N pályázat nem, vagy nem teljes mértékben biztosítja a fedezetet a
közbeszerzés ellenszolgáltatására, úgy az ügyet ismételten terjessze a Képviselőtestület elé döntéshozatal céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Hamarosan lesz ledes közvilágítási pályázati lehetőség is.
Minden részletet még nem ismerek, azt tudom, hogy miniszteri ajánlólevél szükséges hozzá.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A szándékról célszerű lenne most dönteni, hogy ne
kelljen pár nap múlva ezért ismét összehívni a képviselő-testületet.
Habány György képviselő: Amennyiben 100 %-os a pályázat, javaslom, hogy induljunk
mindenképpen.
Kerek Oszkár polgármester: A pályázat 100 %-os. Kérem, hogy a szándékról szavazzunk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: KEOP-2014-5.5.0/K pályázat közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-2014-5.5.0/K
pályázat közvilágítás energiatakarékos átalakítása ” című előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „KEOP2014-5.5.0/K pályázat közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című, 100%-os
támogatottságú pályázatra.
Felkéri a polgármestert, hogy a kiírás megjelenését követően tájékoztassa a testületet a
pályázat részleteiről.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
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3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megbíztuk Kovács Miklóst az Építési Szabályzat
módosításával a volt MEZŐGÉP területét illetően. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Kovács Miklós: A kiküldött anyag előzetes tájékoztatásnak tekinthető. Ha megfelelőnek
találják a hatóságok, akkor kerülhet sor a módosításra a helyi rendelet meghozásával.
Habány György képviselő: Úgy látom, hogy egy 12 m-es út lenne nyitva a Bajcsy-Zs. út
templom mögötti részénél. Ezt nem támogatom.
Kovács Miklós: Az iskolaudvarra esik az út. Ez már szerepel a korábbi tervben, nem új
keletű. Nem lehetett volna az utat megszüntetni, csak közlekedésfelügyeleti eljárással. Ezt
azonban csak akkor kell megtenni, ha az iskolánál építkezést kezdeményezünk.
Habány György képviselő: Ha az út megvalósul, minden tulajdonos kaphat építési
engedélyt?
Kovács Miklós: Igen, így válik lehetővé, hogy bárki fejleszthet, építhet, ha igénye van rá.
Habány György képviselő: Ha csak ennyit jelent ez a szabályozás, akkor rendben van.
Kovács Miklós: Tudott dolog, hogy egy régészeti hatástanulmány szerint régészeti terület
belelóg az önkormányzat tulajdonában lévő területbe, ezért újabb építési engedélyezési
eljárásnál ennek megfelelően kell eljárni, régészeti hozzájárulás lesz szükséges.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a részletes tájékoztatást. Kérem, hogy támogassuk
ezt a kezdeményezést, hogy aki megvette a volt ebédlő épületét, elkezdhesse az építkezést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
95/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: HÉSZ módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „HÉSZ módosítása”
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának
módosításával egyetért.

Képviselő-testülete

a

Helyi

Építési

Szabályzat

Felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző

9

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Ezüsthold Nőegylet kérelme „Őszköszöntő” rendezvényre nyert pályázati összeg
megelőlegezésére.
Kerek Oszkár polgármester: A Nőegylet pénzt nyert az Őszköszöntő rendezvényre,
melynek összegét az önkormányzatnak kellene megelőlegezni.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: Az Ezüsthold-nőegylet Egyesület támogatása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ezüshold-nőegylet Egyesület részére a
8618673346 azonosító számú, rendezvényszervezésre nyert LEADER pályázat II. ütemének
(Őszköszöntő) megvalósításához 1.778.000,- Ft támogatást biztosít, melyet az Egyesület a
kifizetési kérelem elbírálását és a támogatás kifizetését követően az Önkormányzat részére
visszafizet.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átutalásról intézkedjen.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Felelős: jegyző
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Prímagáz gázvezetéket szeretne odavezetni a telepre.
Erre elvi engedélyt már adott az képviselő-testület, most végleges hozzájárulást kérnek.
Árkokat érintene, ezekre kellene vezetékjogot bejegyeztetni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kérés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: Hozzájárulás földgázvezeték lefektetéséhez
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
földgázvezeték lefektetéséhez” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

„Hozzájárulás

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.
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Hozzájárul továbbá a tulajdonában álló 0164/3 és 0165/1 hrsz-ú ingatlanokra vezetékjog
bejegyzéséhez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Tari István képviselő: Javaslom, hogy a képviselők kaphassák meg a laptopot, mivel vége a
ciklusnak.
Habány György képviselő: A rajta lévő anyagok miatt én is javaslom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását azzal, hogy azok
kapják meg a laptopot, akik nem lesznek képviselők.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
98/2014. (VIII.1.) KT határozat
Tárgy: Képviselők használatában álló számítógépek
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Képviselők
használatában álló számítógépek” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon képviselők részére, akik a 2014.
október 12- önkormányzati választásokat követően nem vesznek részt az Önkormányzat
munkájában, a használatukban lévő számítógépeket ingyenesen a tulajdonukba adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átadásról a jegyzőkönyvet készítse el.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: jegyző
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egy gondozási segély meghosszabbítása iránt érkezett
kérelem, melynek megtárgyalására zárt ülést javaslok.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalására zárt ülést rendelek el, a
nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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