JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-án
megtartott üléséről.

Határozat
száma:
114/2016.(XI.30.)
115/2016.(XI.30.)
116/2016.(XI.30.)
117/2016.(XI.30.)
118/2016.(XI.30.)
119/2016.(XI.30.)
120/2016.(XI.30.)
121/2016.(XI.30.)
122/2016.(XI.30.)
Rendelet száma:
12/2016.(XI.30.)
13/2016.(XI.30.)

Tárgya:
Megállapodás a Horti Batthyány József Általános Iskola működtetésének
átadásról
Vagyonkezelői szerződés a Horti Batthyány József Általános Iskola
működtetésének átadásról
A Pénzügyi Bizottság 2017 évi munkaterve
A Pénzügyi Bizottság 2017 évi munkaterve
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
2017. évi átmeneti gazdálkodás
A 2017. évi köztisztviselői teljesítménycélok
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagi kölcsön
visszafizetés határidejének meghosszabbítása
Ingatlanvásárlás Ipari Park kialakításához
Tárgya:
Vagyonrendelet
Adórendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Barcziné Horváth Klára KlIK Hatvani Tankerület igazgatója, Dr. Podonyi Ádám
KLIK jogtanácsos, Jáger Tibor, Gábor Attila mezőőrök, Csábi Dóra Kult. Centrum dolgozója,
Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő,
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes, Godó István Kft.
ügyvezető, Filep Bertalan iskola igazgató, Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Karczagné
Nagy Klára, Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagok, Kozsák Zsolt

Napirendi pontok:
1./ A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: Blahó Éva elnök
3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előadó: Blahó Éva elnök
4./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Köztisztviselői teljesítménycélok 2017
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Vagyonrendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 7fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A KLIK-kel kötendő
megállapodásunk a Bejelentések, indítványok napirendben szerepelne, de kérem, hogy vegyük
előre a téma megtárgyalását. Ezzel a módosítással kérem a napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Köszöntöm Barcziné Horváth Márta tankerületi igazgatót és Dr. Podonyi Ádám jogászt.
Januártól átveszi a KLIK az iskolánkat, így működtetés átadási megállapodást, és
vagyonkezelői megállapodást kell kötnünk. Már korábban tárgyaltunk erről. Javaslom, hogy az
ebédlő és öltöző maradjon önkormányzati kezelésben, valamint a sportcsarnok is, hogy
napközben a gyerekek, majd este a felnőttek vehessék igénybe. Fűtés az iskola rendszerén van,
ő fizetné, a világítást pedig az önkormányzat. A takarítók január 1-től a KLIK-hez tartoznak.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvény írja elő, hogyan történjen az átadás. Egyeztetés
után próbáltunk igazgató asszonnyal olyan megállapodást létrehozni, mely mindkét félnek, ill.
a törvényi előírásnak is megfelel. Átküldtem már az átadandó dolgok, dolgozók listáját. Nem a
tulajdonjogot, csak az ingatlan kezelési jogát adjuk át.
Barcziné Horváth Márta: Több alkalommal tárgyaltunk jegyző asszonnyal, polgármester
úrral. Nem önkormányzati döntésről van szó, hanem törvényi előírások betartásáról. Közös a
célunk és érdekünk. Ha bármi gond van az iskolában, elsősorban az önkormányzathoz fognak
fordulni, az iskola is együttműködik az önkormányzattal továbbra is.
Kerek Oszkár polgármester: A kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e hozzászólás a testület
részéről?
Csontos András képviselő: Hogyan fog működni az iskola?
Barcziné Horváth Márta: Felújítások, karbantartások a KLIK feladatai lesznek. Pályázatokat
figyelünk, de szívesen vennénk, ha az önkormányzat is be tudna segíteni akár nyári
karbantartáskor szakemberrel a festéshez, akkor több anyagot tudnánk venni a karbantartáshoz.
Csontos András képviselő: Meg tudják-e ígérni, hogy a színvonal nem fog csökkenni?
Barcziné Horváth Márta: Mindenképpen vigyázunk erre.
Kerek Oszkár polgármester: Az energetikai pályázatnál az iskolával is számoltunk, de a
megváltozott helyzet miatt már nem pályázhattunk, de államtitkár úr ígérte, hogy ha lesz
lehetőség, támogatja a horti iskola energetikai felújítását.
Kassa László képviselő: Mi lesz a tornateremmel?
Kerek Oszkár polgármester: Amint mondtam, használni fogják a tornatermet is, de közös
használatban lesz. A gyerekeket ebédeltetni is kell, ezért az ebédlőt is használni fogják.
Barcziné Horváth Márta: A költségek közösek lesznek.
Kassa László képviselő: A napelemek üzemeltetése hogyan alakul?
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Kerek Oszkár polgármester: Az iskolához kötődnek, nem vihetjük el onnan. A fogyasztást a
KLIK-nek kell követnie.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az átkerülő dolgozók közalkalmazotti jogviszonyba
kerülnek-e?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A munka törvénykönyve szerint fognak átkerülni a Kft.től.
Barcziné Horváth Márta: Így kerülnek át, és január közepétől átvesszük őket közalkalmazotti
státuszba.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a feladatellátásról szóló megállapodás
jóváhagyását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
114/2016. (XI.30.) KT határozat

Tárgy: Megállapodás a Horti Batthyány József Általános Iskola működtetésének átadásról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyonkezelői szerződés jóváhagyását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
115/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: Vagyonkezelői szerződés a Horti Batthyány József Általános Iskola működtetésének
átadásról
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Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő vagyonkezelői szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A munkatervvel kapcsolatban van egy javaslatom. A civil
szervezetek működésével is ismerkedjünk meg, milyen tevékenységet végeztek. Eddig csak
elszámolási kötelezettségük volt, de szeretném, ha a Képviselő-testület is megismerné
tevékenységüket. Novemberi testületi ülésre javaslom a tájékoztatást felvenni napirendi pontok
közé.
Amennyiben nincs más javaslat, a kiegészítéssel javaslom elfogadni a munkatervet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
116/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2017 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2017. december 31.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
Blahó Éva képviselő, a bizottság elnöke: A Képviselő-testület munkatervére épül a Pénzügyi
Bizottság munkaterve az eddigiekhez hasonlóan. Előfordulhatnak rendkívüli ülések
természetesen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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117/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: A Pénzügyi Bizottság 2017 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2017 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2017. december 31.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Blahó Éva képviselő, a bizottság elnöke: Az előző évek alapján készült a beszámoló.
Megköszönöm a pénzügyi csoport munkáját, akik rendszeresen adtak tájékoztatást az
önkormányzat anyagi helyzetéről, ennek alapján készítettem el a beszámolót. Ismét jó évet
zárunk. Kérem a beszámoló elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
118/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót jóváhagyja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben átmeneti gazdálkodás folyik a költségvetésig. Ez
egy tervezet. Kérem, hogy fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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119/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: 2017 évi átmeneti gazdálkodás
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, 2017. január 1-től a 2017.
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
2017. 02.15.-ig
időarányos
kiadás
324 657
40 907

Kiadási jogcímek

2016. eredeti
előirányzat

Működési kiadások összesen
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

128 514
34 135

16 193
4 301

3.Dologi kiadások
4.Egyéb működési célú kiadások
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások összesen

117 105
25 203
19 700
19 396

14 755
3 176
2 482
2 443

1.Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.Beruházási kiadások ÁFÁ-val
3.Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék)
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 702
8 694
6 000
344 053

592
1 95
756
43 350

Helyi
önkormányzat
által
fenntartott
intézményeknek átadott támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten

181 165

22 827

525 218

66 178

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: 2017. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester
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5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői teljesítménycélok 2017
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A köztisztviselőkről szóló törvény alapján jóvá kell
hagyni a keretcélokat a Képviselő-testületnek, melynek alapján januárban személyekre bontva
kell a feladatokat meghatározni. Ennek alapján értékeljük, és minősítjük a kollégákat.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás kérem, hogy fogadjuk el a
teljesítménycélokat.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
120/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: A 2017. évi teljesítménycélok
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. 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.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2017. január 31.
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Vagyonrendelet
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Két dolog módosulna: minimális emelésre kerülne sor az
ingatlanok bérleti díjában, ill. a 10 hrsz. ingatlan megosztásra és értékesítésre került, ezért is
szükséges a módosítás.
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Csontos András képviselő: Hatálybalépés, hatályon kívül helyezés számomra zavaró a
rendeletnél.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Amikor hatályba lép, beépül a rendeletbe, és utána
önállóan hatályát veszti.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyonrendelet módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.14.) Ör. rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A múlt héten fogadta el az országgyűlés az egyes
adótörvények módosítását, mely alapján nekünk is szükséges módosítani rendeletünket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az adórendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (XI.30.) Ör.
a helyi adókról szóló 20/2015. (X.28.) Ör. módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Az iparterülettel kapcsolatban tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy késik a gázvezeték. A megvalósulás áprilisig befejeződik, de jó idő esetén talán
előbb is.
Intenzív tárgyalásokat folytatunk befektetőkkel, pályázatíró céggel. Március 31-ig lehet
benyújtani a pályázatot az iparterületre. Decemberben vagy januárban össze kell ülni a
testületnek ebben az ügyben. Az önkormányzatnak előnyös lenne csarnokokat létrehozni. Az
iparterületet 5 évig nem adhatja el az önkormányzat, csak bérbe. Napelemmel kapcsolatban
most várunk egy befektetőt, az MVM is megkeresett, és még egy harmadik cég is.
Január elején jelenik meg egy pályázat, melyben erőgépre lehet pályázni hó eltakarítás,
ároktisztítás céljára. Másik településsel közösen célszerű pályázni.
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Kaptam egy megkeresést a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettől, melyben
kérik, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2017 dec. végére módosulhasson.
Javaslom, járuljunk hozzá.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
121/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület részére működése biztosítására nyújtott 370.000,- Ft tagi kölcsön
visszafizetési határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbítja.
Kerek Oszkár polgármester: Az iparterületen a jelenlegi 3 ha területhez lenne egy másik is,
mellyel 10 ha-ral rendelkeznénk a fő úttal párhuzamosan. A megjelenési pozíció előnyös, és
könnyen felosztható lenne.
A terület minősége silány, ezért kb. 5 M Ft-ot javaslok erre a célra. A pályázati pénzből kb. 7
millió Ft-ot fordíthatnánk vásárlásra. A főútról könnyen megközelíthető lenne a terület.
Meghatalmazást kérek arra, hogy a tulajdonosnak árajánlatot adhassak. Könnyebben tudnánk
befektetőket fogadni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mivel a pályázat biztosít összeget vásárlásra, ezért ki kell
használnunk a lehetőséget. Mindenképpen támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
122/2016. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: Ingatlanvásárlás Ipari Park kialakításához
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hort nagyközség
polgármesterét, hogy a Seprényi József 2144 Kerepes, Szabadság út 77. tulajdonában álló horti
026/8, 026/9, valamint a Seprényi József 2144 Kerepes, Szabadság út 77. és Seprényi Józsefné
2100 Gödöllő, Antal-hegyi út 143. 1/2-1/2 tulajdonában álló 026/10 hrsz-ú ingatlanokra a
tulajdonosok felé – a kialakítandó Ipari Park megvalósítása céljából – vételi ajánlatot tegyen
legfeljebb 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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Kerek Oszkár polgármester: Vannak olyan befektetők, akik szívesen fogadnának
üzemcsarnokokat. Akár több ilyen létrehozható, és bérbe adható. Befektetőknek is olcsóbb
lenne, az önkormányzatnak nem kerülne semmibe, és utána bérleti díjat szedhetne.
Köszöntöm Kozsák Zsolt urat, az Energy Hungary Energetikai Zrt. tanácsadóját, és kérem
mondja el szándékát az iparterületünkkel kapcsolatban.
Kozsák Zsolt: Naperőmű bérlésére ideálisnak találtuk az önkormányzat ingatlanát, melyet évi
500.000,- Ft-ért kibérelnénk, és 1 fő karbantartót tudnánk alkalmazni, napelem táblák
tisztítására, terület tisztán tartására. Bérleti konstrukciót úgy képzeljük, hogy ha a Zrt. nyer a
pályázaton, és a munkákat el tudjuk kezdeni, onnantól tudnánk fizetni. Szeretnénk, ha 2 évig
fenntartanák az ingatlant. Ennyi idő szükséges a pályázat kiírása, megnyerése, eredménye
között.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mihez képest beszélünk 2 évről?
Kozsák Zsolt: Ha most írjuk alá a szerződést, innentől számítana a 24 hónap. A pályázat
megjelenésének időpontját nem tudjuk jelenleg, de mivel 2018-ig lesz lehetőség pályázatokra,
valószínűleg ez idő alatt lehet aktuális ez a pályázat is.
Ha van elvi hozzájárulás az Önök részéről, a szolgáltatóhoz benyújtunk egy igényt, hogy ezt
szeretnénk, akkor lekötik nekünk ezt a területet, és más oda nem kaphat engedélyt naperőműre.
Átküldtem egy tervezetet, melynek módosítására van lehetőség közös megegyezés alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Még nem látták a képviselők, először szerettem volna ismertetni
szándékát.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kapacitás lekötésre miért van szükség?
Kozsák Zsolt: Villamoshálózat esetében is kötött a termelés.
Habány György képviselő: Milyen teljesítményű lenne a naperőmű?
Kozsák Zsolt: 500 kW teljesítményű lenne, kb. 200 család ellátását tudná biztosítani.
Kassa László képviselő: Milyen területről van szó?
Kozsák Zsolt: 1,5 ha területről.
Molnár Istvánné képviselő: Ez lenne az első, melyet létrehoznak?
Kozsák Zsolt: Kisebbeket már építettünk, kivitelezésben van tapasztalatunk, ekkora
teljesítményűt még nem építettünk.
Molnár Istvánné képviselő: Ha két év alatt nem valósulna meg, lehet-e olyan kikötés a
szerződésben, hogy kártalanítást kapna az önkormányzat?
Kozsák Zsolt: Szóba jöhet, hogy egy jelképes összeggel honoráljuk, hogy fenntartják
részünkre a területet.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzatnak adóbevétele lenne később.
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Kozsák Zsolt: Az erőmű élettartama: 25-30 év, addig biztos bevételre számíthat az
önkormányzat bérleti díj formájában is.
Hajlandóak vagyunk arra, hogy igénybejelentést teszünk a szolgáltatóhoz, és megmondják,
hogy erre a területre milyen kapacitás köthető le. Lehet, hogy Önöknek előbb lesz erre
lehetőségük.
Kerek Oszkár polgármester: Az ÉMÁSZ-al mi is beszélünk a kapacitásról.
Kozsák Zsolt: Hogyan tudnánk továbbhaladni? Tesznek-e ellenajánlatot?
Kerek Oszkár polgármester: Megmutatom a Képviselő-testületnek a szerződés tervezetet.
Egyéb jelentkezőket is meghallgatunk, és eldöntjük, hogy kivel tudunk szerződést kötni.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A későbbiekben esetleg bővítenék-e a teljesítményt?
Kozsák Zsolt: Erre pillanatnyilag nem tudok válaszolni, megkérdezem.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Említette, hogy kizár más lehetőséget az Önök kapacitás
lekötése. Ez új információ számunkra. Örülünk a megkeresésnek, köszönjük. Mindig a konkrét
ajánlatot lehet értékelni.
Kozsák Zsolt: Utánajárunk, hogy milyen következménnyel jár, ha mi megépítjük ezt az
erőművet, másnak lesz-e lehetősége.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
bezárja.

kmf.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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Kerek Oszkár
polgármester

