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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13-án
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Blahó Éva
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ TOP-3.2.1-15 Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése - pályázat
2./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése – pályázat
Kerek Oszkár polgármester: Lehetőség van megyei energetikai pályázatra. Konkrétan a
Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Könyvtár épületének külső hőszigetelésére, szükség szerint
nyílászáró cserére, épületgépészeti korszerűsítésre, világítás korszerűsítésre, valamint a
Könyvtárba napelemek elhelyezésére pályáznánk. Mindez 152.000.000,-Ft költségű, mely 100
%-ban támogatott. A pályázat benyújtásáról kellene dönteni és a polgármester
felhatalmazásáról, hogy eljárjon ebben az ügyben.
Molnár Istvánné képviselő: Örülnénk neki, ha megvalósulna.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

80/2016. (VII.13.) KT határozat
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Tárgy: TOP-3.2.1-15 energetikai korszerűsítés pályázat
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-15
Hort Nagyközség Önkormányzat Közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló
energiaforrás bevonásával címen a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Kulturális Centrum
könyvtára energetikai korszerűsítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos ügyekben történő eljárásra és a
szükséges iratok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Molnár Istvánné: Láttam az interneten, hogy indul köztéri felnőtt játszótérre pályázat, jó lenne
indulni ezen is.
Kerek Oszkár polgármester: Igen, lehetne a jelenlegi játszótérre, és az Egészség Központ
területére is.
Molnár Istvánné képviselő: Hogy áll az ipari terület ügye?
Kerek Oszkár polgármester: Legutóbbi ülésen döntöttünk arról, hogy egy kb. 20 ha terület
GIP-es besorolást kapjon. A napokban jön hozzám az egyik tulajdonos tárgyalni a feltételekről.
Saját területünk kb. 3 ha, legalább 10 ha-ra kellene növelni, hogy szeptemberben tudjunk
indulni pályázaton. A pályázati összeg 2 %-át lehet vásárlásra fordítani, mely 7 M Ft körüli
összeg lenne.
Kassa László képviselő: Krecskó Zoltánné ingatlanával kapcsolatban van fejlemény?
Kerek Oszkár polgármester: Igen tárgyaltunk vele, és rendben van.
7.58 órakor megérkezik Csontos András képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 5 főre emelkedik.
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend megtárgyalásához zárt ülést rendel el, a
nyílt ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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