JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
Tárgya:
száma:
96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
97/2016.(IX.07.) Környezeti hatásvizsgálat készítése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli
Képviselő-testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirendi pontok:
1./ Magyar, Árpád, Ifjúság utcák felújítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Építési Szabályzat módosításához környezetvédelmi hatásvizsgálat
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
3./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A 3-as főútra buszmegállókat terveztettünk, de nem különítettünk el erre pénzösszeget.
Ajánlatot kértem a Colas Út Zrt.-től, valamint egyeztettünk a közútkezelő igazgatójával is a
megépítés módját illetően. A hatóság nem tér el a szigorú előírásoktól a napi 6000-es forgalom
miatt, így a tervek szerint kell eljárnunk. A Patak utcánál 2 db fél buszöböl, a Táncsics útnál 1
fél, 1 egész buszöböl megépítése szükséges. 11 M Ft az utolsó csökkentett bruttó ár. Az előző
ajánlat több, mint 24 M Ft-ról szólt. Nem szeretném most megterhelni az önkormányzatot ezzel
az összeggel, várjuk meg az adóbefizetéseket. A Patak utcai buszöblök bruttó 4,6 M Ft-ba
kerülnének, talán az belefér, a másik később valósulna meg.
A 3 utca felújítása 14.786.000,- Ft-ba kerül, a Patak utcai buszöblök 4,6 M Ft-ba kerülnének.
Javaslom, hogy ezt valósítsuk meg.
Csontos András képviselő: Az útfelújítás hány métert tesz ki, és milyen szélesek az utak?
Kerek Oszkár polgármester: 720 m a három út. A Magyar út és Árpád út 3,5 m széles, az
Ifjúság út 3 m széles, 5 cm aszfalttal.
Csontos András: Az út ugye nem kerülne pénzbe?
Kerek Oszkár polgármester: Nem, arra nyertünk pénzt.
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Csontos András képviselő: Minden időpontban látjuk a buszmegállókat. A Hősök terénél van
forgalom, a többi megállónál nincs. Ha nincs nagyon összekötve a két projekt, hagyjuk az idén
a buszmegállókat, majd jövőre megépíttetjük.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: El lehet gondolkodni, hogy mi a jobb, még 1 -2 út, vagy a
buszmegálló. Mérlegelni kell.
Kerek Oszkár: 200 m-es út nem jönne ki ebből az összegből. A buszöblökre most emelkedett
jogerőre az engedély, 2 év alatt kell megkezdeni az építkezést.
Szavazásra bocsátja a 3 út megépítésére adott árajánlat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
96/2016. (IX.7.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Hort Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása pályázat keretében a Magyar, Árpád és Ifjúság utca felújítására a Colas út Zrt.
(1113 Budapest, Bocskai út 73.) ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2016. szeptember 30.

Csontos András képviselő: A forgalmat figyelembe véve a Széchenyi utat támogatnám a
buszmegálló helyett. Az út jobb oldalán az árkot is rendbe kellene tenni, mert nem tud elfolyni
a víz. Ott gond van a Kossuth út sarkán lévő áteresszel is. Több utcából érkezik oda a víz, de
nem tud elfolyni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Én is azt javaslom, hogy amennyiben a 4,6 M Ft-ból
megépíthető a Széchenyi út, akkor ebben az évben inkább az valósuljon meg. Az útépítő céggel
meg kell beszélni, hogy ennyiért vállalják el.
Kerek Oszkár polgármester: A József A. úton terveztettük meg a vízelvezetést, a lakók
támogatják is, egyszerre nem megy minden. A Képviselő-testület javaslatára akkor tárgyalok a
Colas Út Zrt.-vel, hogy a Széchenyi útnak a Kossuth út – Rákóczi út közötti szakaszára adjon
árajánlatot.
A következő évben lehet pályázni ipari parkra valószínűleg. Az óvoda mögötti területről már
tárgyaltunk bölcsőde ügyben, még egyeztetés szükséges.
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Civil szervezeteknek is indul pályázati lehetőség, a Kulturális Centrum az oktatási-nevelési
intézményekkel közösen pályázhat.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosításához környezetvédelmi hatásvizsgálat.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Visszajöttek a vélemények a hatóságoktól. Környezeti
hatásvizsgálat elvégzését nem tartják szükségesnek. Az előterjesztés alapján meghozza a
Képviselő-testület a határozatot, a Kőszeghy BT-nek meg tudjuk küldeni, és az átminősítés meg
fog történni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy nem szükséges
környezeti hatásvizsgálat.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
97/2016. (IX.7.) KT határozat

Tárgy: Környezeti hatásvizsgálat készítése
Hort Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési eszközök (a
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályzási terv) módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat készítése tárgyú előterjesztést, mellyel kapcsolatban a
következő határozatot hozza:

Hort Nagyközség Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközöknek


a Hort, külterület 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14,
026/15, 026/16, 026/23, 026/24, 026/25, 026/35 helyrajzi számú ingatlanok
ipari gazdasági övezetbe történő,

a biológiai aktivitásérték pótlása miatt erdő terület kijelölése témájú,

a Helyi Építési Szabályzatnak a magasabb rendű jogszabályi változások által
megkövetelt előírásoknak megfelelő
módosításával kapcsolatban - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a környezet védelméért felelős
közigazgatási szervek tárgyi vonatkozású véleményeinek figyelembevételével (amelyek
összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza) - kinyilvánítja, hogy jelentős környezeti hatás
nem várható, ezért környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Felelős:
Határidő:

Kerek Oszkár polgármester
értelem szerint
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Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy 1,5 ha területet
szeretne egy cég bérelni az önkormányzattól. 12-13 naperőművet telepítenének. 500.000,- Ft/
ha/év bérleti díjat fizetnének, 1 főt alkalmaznának. Ha konkréttá válik a dolog, rendkívüli
testületi ülést hívok össze.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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