JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 26-án megtartott üléséről

Határozat
száma:
117/2014./XI.26.)
118/2014./XI.26.)
119/2014./XI.26.)
120/2014./XI.26.)
121/2014./XI.26.)
122/2014./XI.26.)
123/2014./XI.26.)
124/2014./XI.26.)
125/2014./XI.26.)
126/2014./XI.26.)
127/2014./XI.26.)
128/2014./XI.26.)
129/2014./XI.26.)
130/2014./XI.26.)
131/2014./XI.26.)
132/2014./XI.26.)
133/2014./XI.26.)
134/2014./XI.26.)
135/2014./XI.26.)
136/2014./XI.26.)
137/2014./XI.26.)
138/2014./XI.26.)
139/2014./XI.26.)
140/2014./XI.26.)
141/2014./XI.26.)
142/2014./XI.26.)

Tárgya:
Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve
Az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve
Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve
A 2015. évi köztisztviselői teljesítménycélok
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
lemondásának elfogadása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjének megválasztása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. FB tagjának
lemondása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. FB tagjának
megbízása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Települést Üzemeltető Iroda vezetőjének megbízása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulásba delegálás
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás elnökének megválasztása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Egészségügyi, Szociális, Gyermekvédelmi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
A Védőnői Szolgálat régi helyiségeinek használata
A fogorvosi rendelő régi helyiségeinek használata
Horti Batthyány József Általános Iskola Intézményi Tanácsába
delegálás
Önkormányzati dolgozók részére év végi juttatás
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása különleges mezőgazdasági üzem
tekintetében
A Pénzügyi Bizottság külső tagjának tiszteletdíja
Karácsonyi adomány a rászorultak részére
Orvosi rendelő hangszigetelése
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
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Rendelet száma:
13/2014.(XI.26.
14/2014.(XI.26.
15/2014.(XI.26.

16/2014.(XI.26.

Tárgya:
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.14.) Ör. rendelet módosítása
A lakáscélú helyi támogatásról szóló 19/2007. (X.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú
helyiségek bérletéről szóló 6/2013. (III.27.) Ör. rendelet módosítása
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. november 26-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Szabóné Dr. Dér
Zsuzsanna, Szabó Béla, Dr. Sütő József, Novák Lajos belső ellenőr
Meghívottak:, intézményvezetők, önkormányzati dolgozók
Napirend:
1./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztők: háziorvosok, fogorvos
2./ Belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Novák Lajos belső ellenőr
3./ Átmeneti gazdálkodás
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Képviselő-testület bizottságánál bekövetkezett változás miatti rendeletek módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
6./ A Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Blahó Éva bizottság elnöke
7./ Köztisztviselők teljesítmény céljai 2015
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
8./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének,
FB tagjának megválasztása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
9./Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
előterjesztése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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10./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás előterjesztése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
11./A Védőnői Szolgálat és Fogorvosi rendelő átköltözésével megüresedett helyiségek
további használata
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
12. Horti Batthyány József Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálás
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
13./Önkormányzati dolgozók számlavezetési díja
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
14./Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
Kassa László képviselő: Habány György képviselő jelezte, hogy később jön.
1./Napirendi pont megtárgyalása
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A fogorvosi tájékoztatóval kapcsolatban van-e a Képviselőtestületnek kérdése?
Azt írták le a tájékoztató végén, hogy „az új rendelőnek nem magunk miatt fogunk örülni,
hanem a betegek és a valamikor a későbbiekben a praxist átvevő fogorvos miatt”. Én azt
gondolom, Önök is örülhetnek ennek. Minden segítséget megadunk a költözéshez is.
II. háziorvosi rendelő beszámolójával kapcsolatban van-e kiegészítés, illetve a Képviselőtestület részéről kérdés?
I. háziorvosi rendelő beszámolójával kapcsolatban van-e kiegészítés, illetve kérdés?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester, háziorvos: Csak tájékoztatásként mondom, hogy
egészségügyi gép, műszer beszerzésre lesz lehetőség pályázaton keresztül. Mindenki
figyelmét felhívom erre, és későbbiekben segítséget is kérek ehhez.
Kerek Oszkár polgármester: Valóban indulnak pályázatok, később erről beszélünk is. III.
ütemben lehetne eszközbeszerzésre, bútorokra pályázni. Minél fejlettebb legyen Egészség
Központunk, ez a cél.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Belső ellenőrzési terv.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: 2015-ben a Polgármesteri Hivatal teljes ellenőrzését tűztük ki
célul.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Változások voltak a Polgármesteri Hivatal feladataiban,
ezért gondoltuk, hogy részletesebben kellene ellenőrizni.
Novák Lajos belső ellenőr: Jelentősen változtak a tevékenységek 2014 folyamán, a Magyar
Államkincstárral folyamatosan egyeztettünk.
(15.10 perckor megérkezik Csontos András képviselő, így a képviselő-testületi tagok száma 6ra emelkedett.)
A Költségvetés, valamint a pénzügyi, számviteli jogszabályok változásai miatt került előírásra
a Polgármesteri Hivatal ellenőrzése.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési
tervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Ellenőrzések tárgya:
1. A gazdasági események elszámolásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
2. A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése a Polgármesteri
Hivatalban
3. Az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzése a Polgármesteri
Hivatalban
4. A munkáltatói juttatások adókötelezettségének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
5. A kötelezettségvállalások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Átmeneti gazdálkodás.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindig februárban van az önkormányzatnak költségvetése,
addig is átmeneti gazdálkodásra van szükség. Azok a kiadások kerültek tervezésre, melyek a
működéshez szükségesek. Mi volt a Pénzügyi Bizottság javaslata?
Blahó Éva képviselő: Testületi ülés előtt tárgyaltuk meg a napirendet. A bizottság
elfogadásra javasolja az erről szóló előterjesztést.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, 2015. január 1-től a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig terjedő időszakban felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatot
megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
1. A Képviselő-testület a kiadások időarányos teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Adatok Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

Működési kiadások összesen

2014. eredeti
előirányzat

2015. 02.15.-ig
időarányos
kiadás

304 738

36 569

135 389

16 247

2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

33 728

4 047

3.Dologi kiadások

83 968

10 076

4.Egyéb működési célú kiadások

27 068

3 248

5.Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 585

2 951

Felhalmozási kiadások összesen

32 653

3 918

1.Felújítási kiadások ÁFÁ-val

6 561

787

20 092

2 411

6 000

720

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

337 391

40 487

Helyi önkormányzat által fenntartott

198 803

23 856

1.Személyi juttatások

2.Beruházási kiadások ÁFÁ-val
3.Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék)
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intézményeknek átadott támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten

536 194

64 343

2. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A
képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodási időszakban
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve
fogadja el.
Határidő: 2015. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Képviselő-testület bizottságánál bekövetkezett változás miatti rendeletek módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 4 rendeletet kell módosítani a Pénzügyi Bizottság
nevének változása miatt. Csak a nevet írtuk át, semmi egyéb nem változik. Erről szólnak a
módosítások:
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyonrendelet változásáról szóló
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.14.) Ör. rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a lakáscélú rendelet változásáról szóló
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
A lakáscélú helyi támogatásról szóló
19/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a lakásrendelet változásáról szóló
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló
6/2013. (III.27.) Ör. rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek más javaslata a munkatervvel kapcsolatban?
Javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2014. (XI.26.) KT határozat

Tárgy: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 évi munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 évi munkatervet jelen határozat
melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi Bizottság munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A Pénzügyi Bizottság munkaterve illeszkedik a Képviselőtestület munkatervéhez.
Blahó Éva képviselő, Pü.Biz. elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja
munkatervét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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120/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2015 évi
munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2015 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Bizottság elnöke, jegyző
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői teljesítménycélok
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A kormányrendelet szerint a Képviselő-testületnek kell
meghatározni az egyes köztisztviselők konkrét céljait. Ezek konkrét célmeghatározások, ebből
választjuk ki az egyes köztisztviselők feladatait.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a teljesítménycélok meghatározásáról
szóló előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A 2015. évi teljesítménycélok
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi teljesítménycéljait
az alábbiak szerint határozza meg:
1. A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtásakor a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a
tisztségviselők és képviselők munkájának segítése;
2. A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a
változások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű
alkalmazása;
3. Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
4. Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása,
szakszerű ügyintézése;
5. A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
6. Kintlévőségek csökkentése;
7. Belső kontrollrendszer működtetése;
8. Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
9. Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
10. Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
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Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2015. január 31.
8. Napirendi pont megtárgyalása:
Kft ügyvezető, FB tag megválasztása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. ügyvezetője a választás utáni első napon beadta
felmondását. Nekünk a Kft-t működtetnünk kell. Az előterjesztésben szerepel az elképzelés.
Kassa László képviselő: Mi volt a konkrét indok a felmondással kapcsolatban?
Kerek Oszkár polgármester: Választási anomáliákra hivatkozott az ügyvezető.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem szükséges megindokolni, ugyanis a Polgári Tvk.
szerint lemondhat indoklás nélkül is.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a lemondást.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
122/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének lemondása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Szalainé Dencs Zsuzsanna 3014 Hort,
Kertész u. 14 szám alatti lakos lemondását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Godó Istvánt javaslom Kft. ügyvezetőjének, aki most a
Települést Üzemeltető Iroda vezetője.
Mivel most folynak a költségvetési tárgyalások állami szinten, nem tudjuk, hogy melyik
intézményünket kell, vagy nem üzemeltetnünk, még nem tudjuk, ezért került javaslatra ez a
megoldás. Én úgy ítéltem meg, hogy alkalmas a feladatra, konzultáltam intézményvezetőkkel,
helyettesekkel erről, mindenki alkalmasnak találja.
Megkérdezi Godó Istvántól, elfogadja-e ezt a megbízást?
Godó István: Igen, elfogadom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Godó István Kft. ügyvezetői megbízását.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozták:
123/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének
megválasztása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. §
(1) bekezdésének alapján akként határoz, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2014.
november 26. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Godó István (anyja neve: Bognár Irma
Mária, született: Salgótarján, 1965.04.12.) Gyöngyöstarján, Nefelejcs utca 12. szám alatti
lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2014. november 26.
napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 150.000,- Ft munkabér
megállapítása mellett a jelen határozat 2./ számú mellékletét képező munkaszerződésben
foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Polgármesterét a
vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2014. november 26.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: A Kft. FB elnöke Kaszáné D. Piroska is lemondott, indok
nélkül. Kérem, fogadjuk el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
124/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. FB tagjának lemondása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. június 1. napjától 2015. május 31.
napjáig tartó határozott időtartamra megválasztott felügyelőbizottsági tagjának, Kaszáné
Dohar Piroska sz: Dohar Piroska - lakik: 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky u. 100. szám alatti
lakos lemondását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. FB tagjának javasolom Czibolya Bélánét.
Elfogadja-e Czibolya Béláné a javaslatot?
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Czibolya Béláné: Igen, elfogadom.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, javaslat a Képviselő-testület részéről?
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
125/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. FB tagjának megbízása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2014.
november 26. napjától 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra Czibolya Béláné
3014 Hort, Malom út 7. szám alatti lakost választja meg.
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
Határidő: 2014. november 26.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján
Kerek Oszkár polgármester: Ezek a változások a Kft. Alapító Okiratát is érintik, hiszen
nevek változnak, így azt is változtatni kell.
Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
126/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának
módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy fentiekkel összhangban jelen
határozati javaslat 4./ számú mellékletét képező az Alapító Okiratot módosító okirat
rendelkezéseit elfogadja, annak megfelelően az alapító okiratot módosítja és felhatalmazza
Hort Község polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és az alapító okirat
módosítással összefüggő egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2014. november 26. (az okiratok aláírása)
Felelős: Hort Község polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Nem tudjuk, hogy mit hoz a költségvetés, lehet, hogy
mindként céget üzemeltethetjük, lehet, hogy egyiket meg kell szüntetni. Most ebben mást nem
tehetünk, várunk a költségvetés megjelenéséig. Javaslom, továbbra is bízzuk meg Godó
Istvánt a Települést Üzemeltető Iroda vezetésével.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
127/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Településüzemeltetési Iroda vezetőjének megbízása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Településüzemeltetési Iroda vezetésével
határozatlan időre, de legfeljebb az Iroda és a Kft. átszervezésének időpontjáig, Godó Istvánt,
a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét bízza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
előterjesztése.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta a Társulás előterjesztéseit, melynek egyik
határozati javaslata arról szól, az önkormányzati választások után változás történhetett a
polgármesterek személyét illetően, ezért új határozatot kell hozni a delegált személyre
vonatkozóan. Amely településen nem változott a polgármester személye, ott is meg kell
erősíteni, hogy a polgármester képviselje a települést.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
128/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Tagi delegálás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Társulási Megállapodás VIII. résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a
társulási tanácsba tagként Kerek Oszkár Urat, Hort község polgármesterét delegálja.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Hort község polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Hatvanban változás történt a polgármester személyében, így
Horváth Richárd megválasztását javasolja a társulás elnökének.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
129/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Társulás elnökének megválasztása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Társulási
Tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 95.§ (1) bekezdése alapján a Társulási Megállapodás VIII. résznek 1.3.
pontjában meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács Elnökének Horváth
Richárdot Hatvan Város polgármesterét javasolja megválasztani.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Község
Önkormányzatát képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: soron következő társulási tanácsülés
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A változások miatt szükséges a Társulási Megállapodás
módosítása, melyet az előterjesztés alapján javasol elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
130/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozati
javaslat 1./ számú melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.
Hort Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Község
Önkormányzatát képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja, és Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.
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Határidő: 2014. december 10.
Felelős: polgármester
10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás előterjesztése
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Korábban arról döntöttünk, hogy kiválunk a társulásból, ezért
nekünk csak az első határozati javaslatot kell elfogadnunk, mely a személyi változásokról
szól. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
131/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2014. december 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási
megállapodását az alábbi változtatásokkal:
„- II. pont: Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester, Hatvan Város
Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát
Besszer Andrásné polgármester képviseli,
- V/2. pont 3 bekezdése: a társulási tanácsban Boldog Község Önkormányzatát Laczkó
Roland polgármester, Hatvan Város Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Heréd
Község Önkormányzatát Kómár József polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát
Besszer Andrásné polgármester, Zagyvaszántó község Önkormányzatát Kiss László
alpolgármester képviseli,
-V/1. pont c) és i) pontjaiból kikerül a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükségeltetik.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hort
község polgármesterét annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. november 30.
polgármester

11./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Védőnői Szolgálat és Fogorvosi rendelő átköltözésével megüresedett helyiségek
további használata.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola igazgatója és a Szociális Ellátó Intézmény vezetője
keresett meg azzal, hogy ők használnák a megüresedett helyiségeket. A Szociális Ellátó
Intézmény iroda, ill. akadálymentesített vizesblokk kialakítását javasolja.
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Az iskola a nagyobb termet étkezőnek javasolta átalakítani, így nagyobb hely lenne. A volt
irodából melegítő konyhát, egyéb helyiségből pedig orvosi szobát szeretnének. Bontási,
helyreállítási munkák lennének.
Az iskola mostani ebédlőjét nagyobb tanterem kialakítására szeretné felhasználni.
Van-e vélemény, megkaphatják-e az intézmények a helyiségeket?
Szavazásra bocsátja a Védőnői Szolgálat volt helyiségének átadását az iskola részére.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
132/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat régi helyiségeinek használata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat Hort, Bajcsy Zsilinszky
út 23. szám alatti helyiségeit a Batthyányi József Általános Iskola részére használatra átadja.
Az iskola számára a helyiségekben étkezőt, melegítőkonyhát és orvosi szobát alakít ki az
Önkormányzat.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a fogorvosi rendelő régi helyiségeit a Szociális
Ellátó Intézmény használhassa tovább kérésének megfelelően.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
133/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A fogorvosi rendelő régi helyiségeinek használata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogorvosi rendelő Hort, Kossuth út 149.
szám alatti helyiségeit a Horti Szociális Ellátó Intézmény részére használatra átadja.
Az intézmény számára a helyiségekben irodát és akadálymentesített vizesblokkot alakít ki az
Önkormányzat.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Batthyány József Általános Iskola Intézményi Tanácsába delegálás
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzati választásnál személyi változás történt, így
Blahó Éva delegálását javasolja. Megkérdezi Blahó Éva képviselőt, elvállalja-e a delegálást.
Blahó Éva képviselő: Igen, elvállalom.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
134/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Intézményi Tanács
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Batthyányi József Általános Iskola
Intézményi Tanácsába Blahó Éva képviselőt delegálja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az iskola részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
13./ Napirendi pont megtárgyalása:
Önkormányzati dolgozók számlavezetési díja
Kerek Oszkár polgármester: Minden év végén kifizetjük a dolgozók részére ezt a juttatást,
javaslom, most is tegyük meg. Nettó 4.600,- Ft lenne, mely összeget javaslom kiegészíteni
5.000,- Ft-ra. Nem nagy összegről van szó. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
135/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Önkormányzati dolgozók részére év végi juttatás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozói részére év végi
juttatásként bruttó 5.600,- Ft-t ad.
A juttatás kifizetése étkezési utalványban történik.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetés iránt intézkedjen.
Határidő: 2014. december 13.
Felelős: jegyző
14./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Megyei fejlesztési TOP-os pályázatok indulnak, még nem
tudjuk pontosan mikor. Sok területet érinthetnek: bölcsőde, ipari park, útépítés,
eszközbeszerzés Egészség Központba, rendezvények szervezése. Érdemes lenne megfogni
valamit ezekből.
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Az intézmények részére is lehetne esetleg pályázni. Ezzel foglalkoznunk kell, ill. az
intézményvezetők készüljenek javaslattal.
Vízelvezésre is szükség lenne. Előre kell gondolkodni, hogy mire megjelenik a pályázat, fel
legyünk készülve. Kár lenne elszalasztani a lehetőségeket, ill. amennyit tudunk, vegyünk
igénybe. Szűkös határidők vannak.
Indul a KEOP-os pályázat is, melynek keretében ledes világításra kellene pályázni. 2020 után
már nem támogatja az Unió Magyarországot. Addig lehet elképzeléseinket megvalósítani.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Kormányhivatal Gyámhivatala végzett
ellenőrzést a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági munkáról, melyet kiválónak
minősítettek. Köszönöm jegyzőasszonynak, és ezt a munkát végző dolgozóknak.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Eddig a Hivatal alatt végezték munkájukat a védőnők,
de a feladat önkormányzati jellegű, ezért így kell tovább kezelni. Január 1-től már az
önkormányzat alá tartoznának. Az érvényes jogszabályoknak megfelelővé tennénk
működésüket, ezért szükséges az Alapító Okirat módosítása.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
136/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát 2015. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazat szám: 841105
tevékenysége

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

Kormányzati funkciók
Száma

megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
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016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

083030

Egyéb kiadói tevékenység

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)
106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a Magyar Államkincstár részére küldje meg,
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szükséges módosítani az önkormányzat SZMSZ-ét is.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban
eljutottunk addig, hogy visszaérkeztek a szakhatósági vélemények, a testületnek az e szerinti
módosításokat kellene elfogadni, és egy végső véleményezésre kerülne vissza az állami
főépítészhez az anyag. A főépítész jóváhagyásával lehet módosítani.
Csontos András képviselő: A Mezőgazdasági Szövetkezet szeretne silózót építeni, össze
lehetne-e vonni a két módosítást? K1-ben 10 m helyett legalább 20 m-es magasságra kellene
módosítani.
Kerek Oszkár polgármester: Időben már nem férne bele, mert van egy szerződésteljesítési
határidős kötelezettségünk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Újra elölről kellene kezdeni az eljárást, ismét elküldeni
a szakhatóságokhoz, mint eddig, kb. fél évig tartana. A problémás az, hogy mennyi idő múlva
érkeznek vissza a szakhatósági állásfoglalások. Most 15-45 nap alatt küldték vissza.
Csontos András képviselő: Ha most nem fogadná el a testület ezt, akkor bele lehetne tenni.
Milyen költséggel járna, ha újra elindítanánk? Érdeke a szövetkezetnek, hogy legyen korszerű
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tárolója, a lakosok érdeke lenne, hogy legyen hol tároltatni. Közös célt szolgálna. 100 millió
Ft-os beruházással a település is jól járna.
Kerek Oszkár polgármester: Szerintem akár a mai napon el lehet indítani, hogy minél előbb
vége legyen az eljárásnak.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Polgármester úr megszavaztatja, és indulhat akár most új
eljárás keretében.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kovács Miklós szerint a maximális magasságot
módosíthatjuk 10 m-ről 20 vagy 30 m-re, vagy beletesszük a rendeletbe, hogy milyen
építményeknél lehet ezt a módosítást használni. Lehet választani.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a jelenlegi módosítást, melyet
határidő köt, ezért nem vonnám össze a kettőt, és foglalkozzunk újként a szövetkezet
kérésével. Indítsuk el most az eljárást. A költségek tekintetében ismét beszélni kell a
tervezővel.
Szavazásra bocsátja a jelenleg folyamatban lévő építési szabályzat módosításának elfogadását
az előterjesztés alapján.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
137/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosításának
véleményezési szakaszában a szakhatóságoktól és egyéb szervektől érkezett véleményekkel
mindenben egyetért, az azokban foglalt módosítási javaslatokat a Szabályzaton átvezeti.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
(15.58 órakor megérkezik Habány György képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 7 főre emelkedett.)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Szövetkezet
igényének megfelelően az önkormányzat módosítsa az Építési Szabályzatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
138/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítani kívánja:
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A különleges mezőgazdasági üzemi területen a beépítésnél alkalmazható legnagyobb
építménymagasságot 30 méterben, a terepszint feletti legnagyobb beépíthetőséget 45%-ban
határozza meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a KOVATERV Kft. részére küldje meg.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A képviselői díjazásra most nem térnék ki, a februári ülésen
szeretném előterjeszteni. Javaslom a külső bizottsági tag díjazását, a képviselői díj 50 %ának mértékéig, mely 25.000,- Ft.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
139/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: A Pénzügyi Bizottság külső tagjának tiszteletdíja
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gábor Attila, a Pénzügyi Bizottság külső
tagja részére bruttó 25.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a tiszteletdíjakról szóló rendeletet
készítse elő, valamint intézkedjen a tiszteletdíj kifizetéséről.
Határidő: a kifizetésre azonnal, a rendeletre a következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Szociális Ellátó Intézmény ebben az évben is kért
karácsonyi támogatást 25 rászorult család részére. Családonként 2.500,- Ft értékben
vásárolnának tésztát, cukrot, lisztet, stb.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kérelem elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
140/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Karácsonyi adomány a rászorultak részére
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
támogatási kérelme alapján 25 rászoruló család részére 2.500,- Ft/család értékű tartós
élelmiszer csomagot adományoz.
Felkéri a polgármestert, hogy az adomány megvásárlása iránt intézkedjen.
Felkéri a Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjét, hogy az adományokat ossza szét.
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Határidő: 2014. december 19.
Felelős: polgármester, intézményvezető

Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek bejelentése?
Habány György képviselő: Elnézést kérek a késésért, rajtam kívül álló okok miatt késtem.
Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban van bejelentésem. Kihallani mindent, javaslom, hogy
cseréljük ki az ajtót olyanra, hogy ne lehessen kihallani. Többen kérték, de személyes
tapasztalatom is.
Kerek Oszkár polgármester: Valóban többször felvetett probléma. Eredetileg nem terveztek
küszöböt, mert akadálymentesítettnek kell lenni. Nyilvánvalóan az ajtó alatti rés miatt
kihallatszik a hang. Nem kell kicserélni az ajtókat, hangszigetelő panelt lehet rátenni, ill.
elhelyezhetünk kisebb küszöböt, remélhetőleg ez megoldja a problémát. Nem kerül túl nagy
összegbe, csak esztétikusan kell elkészíteni. A kettő együtt nagyon sokat fog jelenteni.
Csontos András képviselő: Vas padok szigetelése is szükséges lenne, mert a folyosó fűtése
nem megfelelő, abba nem is akarok beleszólni, de hidegek a padok.
Kerek Oszkár polgármester: Párnát nem tehetünk oda az előírások szerint, esetleg műanyag
székeket helyezhetünk el. Talán ez engedélyezett, utána kell nézni. A pályázatnál előírás a
fém szék volt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nincs kárpitozás, függöny a rendelőben, így erősebben
hallható a hang. A hangszigetelés nem fogja megoldani szerintem a problémát.
Padok: kérdés, hogy 5 évig kicserélhető-e a pad, mert ez előírás volt. Nem biztos, hogy
megtehetjük. Még az is előírás, hogy milyen hosszúnak, hány személyesnek kell lennie.
Molnár Istvánné képviselő: Valószínűleg ezek az előírások, ezt tapasztalom klinikákon is.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 5 év alatt változtani nem lehet, pluszt lehet tenni. A
párna nem biztos, hogy fertőtleníthető, utána kell nézni.
Kerek Oszkár polgármester: Utána nézünk, hogy be tudjuk-e vonni a fémpadot, milyen
megoldást lehetne alkalmazni. Erre ismeret nélkül nem tudunk most válaszolni.
A hangszigetelést viszont próba képen elkezdjük.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Képviselő-testület az orvosi rendelők ajtóinak
hangszigetelésére biztosítja az összeget a költségvetésből.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
141/2014. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Orvosi rendelők hangszigetelése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort, Kossuth út 122. szám alatti
Egészségügyi Központban az orvosi rendelők ajtaját hangszigetelővel látja el.
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Felkéri a Településüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az elvégzendő munkához árajánlatokat
kérjen be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, irodavezető
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma a Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott
pályázatok elbírálása, melynek megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy csak a
Képviselő-testület tagjai maradjanak a teremben.
A nyílt ülést bezárom.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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