JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-án
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
7/2017.(II.8)
8/2017.(II.8.)
9/2017.(II.8.)
10/2017.(II.8.)
11/2017.(II.8.)
12/2017.(II.8.)
13/2017.(II.8.)
Rendelet
száma:
1/2017.(II.8)
2/2017.(II.8)

Tárgya:

3/2017.(II.8)

A mezei őrszolgálatról szóló 11/2007. (V.16.) önkormányzati rendelet
módosítása

2017.évi átmeneti gazdálkodás
2017. évi közbeszerzési terv
Polgármester 2017. évi szabadságolási terve
Meghatalmazás napelemes rendszerek engedélyeztetésére
Bérleti előszerződés a 026/27 hrsz.-ú ingatlanra
Bérleti díj megállapítása
A Szabadság téri szovjet emlékmű áthelyezése
Tárgya:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-án
megtartott rendkívüli 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
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi
Tanács tagjai, Kiss Edit Szoc. Ell. Int. intézményvezető, Szabóné Sőregi Melinda Kult.
Centrum igazgató, Godó István Kft. ügyvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Balog
Gyuláné Nyugdíjas Klub vezető, Maksa Dániel ENERGO-TECHNIK ’16 Energiagazdálkodó
Kft. képviselője
Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés: polgármester
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
3./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
4./ Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
Előadó: Bizottság elnöke
5./ Polgármester 2017. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: polgármester
6./ Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin
7./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a napirend
elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban?
Szavazásra bocsátom az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

7/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: 2017.évi átmeneti gazdálkodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mivel évek óta működik az Idősügyi Tanács, az ő ajánlásaikat
is figyelembe vettük a költségvetés tervezésénél. Vannak olyan dolgok is, melyeket pályázati
lehetőséggel tudnánk megoldani.
Út, járda építés, intézményi felújítás is van a terveink között. A benyújtott pályázatok
eredményeképpen nagyobb fejlesztéseket tudnánk elérni az intézményeknél. Következőkben
már az ipari park létrehozására, bölcsőde létesítésére kellene pályáznunk.
Még mindig vannak olyan lehetőségek, hogy költségeket tudjunk csökkenteni. A Kulturális
Centrum Közösségi Házának fűtése nagyon nagy energiát használ fel, ezért ezen változtatnunk
kell. Az energiára sok pénz megy el, itt lehetne legtöbbet spórolni fejlesztéssel. A napelemekkel
már így is sokat tudunk megtakarítani a Polgármesteri Hivatalban és az Óvodában. A fűtési
rendszer fejlesztésével további megtakarítások érhetőek el.
A minimálbér emelkedést az állam nem támogatja, saját bevételből kell kigazdálkodnunk.
Ipari területre várhatóan májusban jelenik meg a pályázat, bölcsödére pedig szeptemberben
várható.
Minden évben többet kell hozzátennünk a költségvetéshez, mert kevés állami támogatást
kapunk, ezért nagyon oda kell figyelnünk gazdálkodásunkra.
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Kassa László képviselő: Idősügyi Tanács felvetéséhez csatlakoznék: egyedülálló idős emberek
nem tudták eltakarítani a járdát, ezért lefagyott és járhatatlan lett. Erre ki kellene találni valamit,
akár közfoglalkoztatottak rendkívüli felvételével. Ez vonatkozik a fűnyírásra is.
Kerek Oszkár polgármester: Mi is tudjuk, hogy segíteni kellene, de képtelenség nekünk
bevállalni minden olyan idős előtti takarítást, ahol szükséges lenne. Korábban 30 embert is
tudtunk foglalkoztatni, még favágásban is tudtunk segíteni az időseknek. Következő
időszakban odafigyelünk erre. Sajnos a hozzátartozók sem teszik meg, hogy idős szüleiknél
eltakarítsák a havat. Minden településen problémát okoz ez. Visszatérünk erre a kérdésre. Ha
lesz lehetőségünk közmunkások felvételére a problémás időszakban, megtesszük.
A fűnyírással is ugyanez a helyzet. Három dolgozónk van, akik folyamatosan vágják a füvet
közterületeken, intézmények környékén.
Csontos András képviselő: Olyan járdák kellenek, ahol el is lehet takarítani a havat.
Balesetveszélyesek a járdák a településen. Erre is kellene pénzt szánnunk.
Habány György képviselő: A buszmegállók el voltak hanyagolva, nem voltak takarítva.
Jobban oda kell figyelni.
Költségvetésnél üdvözlöm, hogy a sportra megemelkedett a támogatás összege, örülök neki.
Szeretném megkérdezni, hogy az „Egyéb” rovat mit jelent, valamint a Nyugdíjas Klub kap-e
támogatást?
Lakatos Georgina pénzügyi ügyintéző: Olyan kiadásokra terveztük, melyek évközben
merülnek fel. A Nyugdíjas Klub évi 200.000,- Ft támogatása a Kulturális Centrumnál szerepel,
úgy, mint eddig.
Blahó Éva képviselő: Az iskola részéről köszönjük a segítséget a sportversenyekre
szállításban, és köszönjük, hogy ezután is megkapja ezt az iskola. Tanulmányi versenyekre is
gondot okoz a szállítás.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat támogatta az iskola sport tevékenységét eddig
is. Ha sikerül létrehozni a sportegyesületet, az egyik lehetne a diák szakosztály, és több
támogatást tudnánk nyújtani nekik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Tavaly is szó volt az egyéb támogatásokról. Előre kérjük,
hogy költségvetés előtt adják be igényüket, ne évközben kérjék, ezért kell az egyéb címszó
alatti tervezés.
Kerek Oszkár polgármester: Őszköszöntővel összekötve népzenei találkozót szerveztek a
Népdalkör tagjai a Kulturális Centrummal, ez is év közben derült ki. Valószínűleg ebben az
évben is akad ilyen nem várt finanszírozás.
Godó István Kft. ügyvezető: A hó eltakarítás témához szeretnék hozzászólni. A Kft.-ben 3
alkalmazottunk van erre a feladatra, valamint 5 nő és 1 férfi közmunkásunk. Amikor leeset a
sok hó hétvégén, mindenhol le kellett takarítanunk az intézmények környékén korán reggel,
majd 13 és 17 órakor. A buszmegállókat 14 órára tudtuk olyan szinten takarítani, hogy fel
tudjanak szállni az emberek. Utána lefagyott a hó, és keddre tudtuk az öblöket is letakarítani.
Csákánnyal, lapáttal tisztította minden dolgozó ezeket a helyeket. Rendkívüli hómunkásokat
kellene felvenni, de gyanítom, hogy nem lenne rá jelentkező. Minden tőlünk telhetőt
megtettünk a néhány emberrel.
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Kerek Oszkár polgármester: Ezért gondoltam, hogy év vége felé meg kell néznünk, mit
tehetünk a létszám bővítésére alkalomszerűen. Van egy gépünk is, használatba kell simább
járdaszakaszokon, ne kelljen annyit lapátolni. Legközelebb ezt feltétlenül használjuk ki.
Godó István Kft. ügyvezető: Kipróbáltuk a gépet, nem bírták megtolni az emberek. Nem
önjáró, kicsi a kereke, szinte a hóban kell tolnunk.
Csontos András képviselő: Fel kell készülnünk a télre, mert ez a helyzet bármikor várható.
Milyen technikánk van? Időben kell elkezdeni a takarítást, rá kell készülnünk. Ezért kell a
járdák minőségén is javítani, hogy gépesíteni lehessen a takarítást.
Molnár Istvánné képviselő: 20-30 évvel ez előtt nem volt technikai eszköz, de az utcában élők
tudták, hogy kik az idősek a környezetükben, és eltakarították a havat emberségből. Ez a
szemlélet megváltozott.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ausztriában sem központilag takarítják a havat, hanem az
emberek saját erőből, felszerelve technikával.
Kerek Oszkár polgármester: Hallgassuk meg Blahó Évát, a Pénzügyi Bizottság elnökét a
költségvetéssel kapcsolatban.
Blahó Éva képviselő: Az intézmények időben leadták a terveket, a pénzügyi csoporttal
egyeztettek. A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta a napirend anyagát. Megköszönve a
pénzügyi csoportban dolgozók munkáját, javasoljuk elfogadásra a költségvetést.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek az
előkészítésben.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)

Kerek Oszkár polgármester: Rendelkeznünk kell közbeszerzési tervvel, de jelenleg nem kell
foglalkoznunk ilyen témával. Nincs konkrétum, de év közben szükség lehet rá.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Magasabbra emelték a közbeszerzés szükségességének
értékhatárát. Ha szükség lesz rá, ismét behozzuk Képviselő-testület elé, és módosítjuk a tervet
a konkrétumoknak megfelelően.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
8/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: 2017. évi közbeszerzési terv
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Nagyközség Önkormányzata
Költségvetési év: 2017.
A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható
időpontja

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A
hirdetmény A teljesítés
típusa* feladásának ideje
ideje
hó
év
hó
1.

0

(*= 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási
koncesszió)
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
Blahó Éva képviselő: A civil szervezetek elköltötték előző évi támogatásukat, számlákkal
elszámoltak a felhasználással. Minden elszámolást rendben találtunk. Ismét kérelmet nyújtottak
be a 2017. évi támogatások igénylésére.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Polgármester 2017 évi szabadságolási terve.
Kerek Oszkár polgármester: Nehéz kivenni a szabadságomat. Javaslatom az, hogy minden
hónapban 1 nap, júniusban 10 nap, júliusban 10 nap, augusztusban 7 nap szabadság lenne.
Fentieket javaslom elfogadásra.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
9/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: Polgármester 2017 évi szabadságolási terve
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester 2017 évi
szabadságolási tervét jóváhagyja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
Kerek Oszkár polgármester: Jegyző asszony megnézte a jogi hátteret, kérem adjon erről
tájékoztatást.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A tiszteletdíjról szóló rész a költségvetési rendeletben
volt, de erről önálló rendeletet kell hozni, mely nem csak az összegekről, hanem szankciókról
is kell, hogy szóljon. A kormányhivatal ellenőrzi rendeleteinket, ezért kellene új rendeletet
alkotnunk. Későbbiekben már nem kell új rendelet, módosítani lehet.
Kassa László képviselő: A szankcionálás szöget ütött a fejembe. Bárki lehet beteg, családi,
egyéb problémája lehet. Elképzelhető, hogy nincs lehetősége előre írásban közölni, ezért ezt a
részt kérem kivenni. Rendszeresen távollevők esetében egyetértek a szankcióval, a többi
esetben nem.
Habány György képviselő: A szövegezés szerint 1 alkalomra is vonatkozik, nem értek egyet.
Hogyan kell igazolni?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha beteg, orvosi igazolás szükséges. Ha telefonon
bejelenti az okot megjelölve, hogy nem tud jelen lenni, azt elfogadjuk.
Habány: Van, amikor előtte 1-2 nappal kapunk e-mailt rendkívüli ülésre, nem tudunk jönni,
mert esetleg nem olvassuk az e-mailt. Legalább 5 nappal előbb meg kell kapnunk az értesítést.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A rendes ülés előtt csütörtökön legkésőbb kimegy az
értesítés, a rendkívüli más eset. Itt nem tudjuk 5 nappal előbb értesíteni a testületet. Előfordul,
hogy kapunk egy határidőt, amikor képtelenség 5 nappal előbb jelezni.
Habány György képviselő: Csak rendkívüli esetben jöjjünk össze, tartsuk be az SZMSZ-t.
Nincs gondom azzal, hogy jelezzük, az igazolás már nem korrekt.
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Csontos András képviselő: Sokáig nem volt tiszteletdíj, most sem kértük. Azért legyen, hogy
alkalmazzuk a rendeletet, vagy mert létre kell hozni? Ha alkalmazzuk, akkor lehet róla vitázni.
Kerek Oszkár polgármester: Jogilag meg kell tennünk ezt a lépést. Eddig sem volt probléma,
be kell jelenteni, ha valaki távol marad.
Kassa László képviselő: A szankcionáló részét hagyjuk ki, mert az nem kötelező.
Habány György képviselő: Csak az igazolás részével nem értek egyet, a jelzéssel igen.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szó szerint idézem a szöveget: „igazolás, vagy bejelentés
szükséges”. Gondolom, ez nem akadály, hogy szóljunk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
(rendelet mellékelve)
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Megkeresést kaptam egy befektető cégtől, azzal a szándékkal,
hogy napelem parkot hoznának létre, melyhez a területet az önkormányzattól bérelnék, ha
megnyerik a pályázatot, és a terület művelés alól kivett területté lesz nyilvánítva.
Jelen van az ENERGO-TECHNIK ’16 Energiagazdálkodó Kft. képviselője, Maksa Dániel.
Kérem, mondja el, mit szeretnének, majd pedig jegyző asszonyt kérem, mondja el a jogi részét.
Maksa Dániel: Tavaly alakult a cég napelem park építésére, erre alkalmas terültek
felkutatására. Így került látókörünkbe a horti terület. Pályázat útján tudnánk megvalósítani a
kivitelezést. Fotovoltaikus kiserőművet szeretnénk, erre a célra a 026/27 hrsz.-ú területet néztük
ki.
Rendelkezünk a 25 éves kötelező átviteli szerződéssel. Szükséges, hogy maga a terület
rendelkezzen csatlakozási engedéllyel, hogy ott energia parkot lehessen építeni. A föld
tulajdonosának hozzájárulása szükséges az engedély megkéréséhez. Ez az egyik döntést
igénylő kérés, hogy az eljárást el tudjuk indítani. A település szempontjából iparűzési
adóbevételt jelent, mely évi 20-22 M Ft bevétel után, 25 évig évi 400.000,- Ft iparűzési adót
jelentene az önkormányzatnak.
Csontos András képviselő: Úgy értelmezem, hogy még bérleti díj is hozzájönne. Csatlakozási
pont kijelöléséhez mire van szükség?
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Maksa Dániel: Középfeszültségű 21 kV-os vezeték szükséges hozzá. Az ÉMÁSZ
megvizsgálja megfelelő-e azon a területen a vezeték, és hova tud csatlakozási pontot, trafót
kiépíteni. Fontos a trafó kiépítésének helye, mert nagyban növelné a kiadást, ha messziről
kellene csatlakoztatni.
Molnár Istvánné képviselő: 25 éves bérleti szerződés hangzott el. Előre kell ezzel rendelkezni,
vagy csak a pályázat megnyerése után?
Maksa Dániel: Előszerződést kell kötni, mely feltételeket tartalmaz mindkét fél felé. Ez
elegendő a pályázat benyújtásához.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2x 1,2 ha területet kért bérbe a Kft., és az önkormányzat
hozzájárulását a dokumentumok beszerzéséhez. A Kft. vállalja a szükséges dokumentumok
beszerzését, az önkormányzat pedig megosztja a területet, és kivonatja mezőgazdasági
területből. Ha minden feltététel megvalósul, akkor beszélhetünk végleges bérleti szerződésről.
Most elvi döntést kell hozni ezekről.
Maksa Dániel: Valójában hitelről szól, ha a feltételek teljesülnek. A bank is megadja a hitelt,
hiszen a termeléséből biztosított a hitel visszafizetése.
Csontos András képviselő: Ha jól értelmezem, valójában arról szól, hogy nem kell pályázni,
csak a hitelt megkapni. A művelési ág kivétel költsége kit terhel? Erről is beszélni kell.
Önöknek kellene ezt finanszírozni. A 25 év alatt sok minden előfordulhat, reméljük nem lesz
gond az energia piaccal.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha az ÉMÁSZ megszűnik, jogutódnak kell átvenni.
Csontos András képviselő: A zöld energia ára jelenleg igen magas, későbbiekben kérdéses
meddig.
Kerek Oszkár polgármester: Bizonyos határidőig a kormány támogatja ezt a tevékenységet.
Az önkormányzatnak is kell biztosíték arra, hogy valóban létrejön az energia park. Ezt az
előszerződéssel tudjuk eszközölni. Bele kell venni azt is, hogy mi van akkor, ha nem kapjuk
meg a bérleti díjat pl. 4 év múlva. Ilyenekre is kell gondolnunk.
Maksa Dániel: A csatlakozási pont kiépítésétől számított 60 nap a megvalósítás. 2 parkot
szeretnénk, ezért szükséges kétszer 1,2 ha megosztása.
Habány György képviselő: A hosszú távú szerződés megvalósul vagy nem, későbbi téma.
Remélhetőleg megvásárolják később is az energiát a befektetőtől. A kivonás mennyibe kerülne?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem egy jó minőségű terület, talán 900.000,- Ft, ha jól
emlékszem.
Molnár Istvánné képviselő: Mikorra tervezik a konkrét üzemeltetés megkezdését?
Maksa Dániel: Júniusra tervezzük a kezdést.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt a területet nem is adhatnánk el, csak bérbe adhatjuk.
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Mi is pályázunk iparterületre. A kezelője a most alakuló Kft-nk lesz, szeretnénk ha ez a Kft.
végezné a karbantartást, fűnyírást, takarítást, stb.
Először szavazzunk arról, hogy az önkormányzat hozzájárul a csatlakozási dokumentáció
elindításához (elvi hozzájárulás).
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

10/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: Meghatalmazás napelemes rendszerek engedélyeztetésére
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza az EU-SOLAR Zrt-t
(7635 Pécs, Abaliget út 14.), hogy a tulajdonában álló horti 026/27 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlanra létesítendő napelemes rendszer engedélyezése vonatkozásában nevében
eljárjon.

Kerek Oszkár polgármester: A következő lépés az, hogy bérleti előszerződést kötünk. A
művelési ág kivonást és megosztást az önkormányzat vállalja, a vállalkozó pedig az
engedélyezést. Kérem, hogy ezt fogadjuk el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

11/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: Bérleti előszerződés a 026/27 hrsz-ú ingatlanra
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló horti 026/27 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan 2x1,2 ha területére az ENERGO-TECHNIK ’16
Energiagazdálkodó Kft-vel (1133 Budapest, Váci út 110. A épület I.em. 101.) bérleti
előszerződést köt az alábbi feltételekkel:
Bérlő vállalja, hogy a napelempark létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges jogerős
csatlakozási engedélyt beszerezi.
Bérbeadó vállalja, hogy az ingatlant művelés alól kivonja.
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Felek a bérleti szerződést a feltételek teljesülését követően, de legkésőbb 1 éven belül megkötik.
Határidő: 2018. február 8.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Megkerestek bennünket korábban is napelem park
létrehozásával kapcsolatban. Nem beszéltük még meg, milyen összegért adnánk ki bérbe a
területet. Alpolgármester úrral egyeztetve a javaslat: 500.000,- Ft+áfa/ha/év. A korábban
jelentkező cégnek is el kellene küldeni az ajánlatot, és tájékoztatnánk a lehetőségről.
Csontos András képviselő: Be kellene adnunk a pályázatot az ipari területre. Ismerünk-e
feltételeket?
Kerek Oszkár polgármester: Egyik feltétel, hogy legyen konkrét igény a területre.
Kérem, hogy szavazzunk a bérleti díj mértékéről.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

12/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: Bérleti díj megállapítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló horti 026/27 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan, valamint a létesítendő ipari park területén álló ingatlanok bérleti
díját 500.000,- Ft+ÁFA/ha/év összegben határozza meg.

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy levelet írtam a
hulladékszállítónak, hogy végezzék el a zöldhulladék szállítását a településünkön is. Olvastam
róla, hogy más településen bizonyos időnként elszállítják.
A társulásokat meg fogják változtatni, mert jelenleg Jászfényszaru, Hatvan nagyobb szavazati
joggal rendelkezik, úgyis az van, amit ők döntenek, a mi szavunk szinte nem ér semmit.
Korábban beszéltünk a szovjet emlékmű áthelyezéséről. Közreadom a tervet, hova kerülne,
megfelelő lenne-e ez a pozíció?
Molnár Istvánné képviselő: Mi lenne a emlékmű helyén?
Kerek Oszkár polgármester: A könyvtárhoz vezető járda megépülhetne. Hozzájárul-e a
Képviselő-testület az áthelyezéshez?
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi határozatot hozta:
13/2017. (II.8.) KT határozat
Tárgy: A Szabadság téri szovjet emlékmű áthelyezése
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabadság téren álló szovjet
emlékművet a tulajdonában álló horti 1661 hrsz-ú beépítetlen terület elnevezésű ingatlanra
helyezi át.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a szentháromság szobrot, mely az
emlékparkban van helyezzük át vagy a templomhoz, vagy az eredeti helyére, ahol a talapzat is
van, úgy gondolom a volt a helye. Erről gondolkodjunk el.
Oda kell figyelnünk a költségek csökkentésére. Szét kell néznünk, hogy hol lehetne saját
területünkön a kiadásokat csökkenteni.
Gondoltam, hogy a mezőőri szolgálatnál a létszámot lehetne csökkenteni 1 fővel, mivel 1 fő is
el tudja látni a feladatokat. A mezőőri szolgálat költsége igen megnőtt, több mint 5 M Ft a
kiadás.
A gépkocsi térítést 9-ről 15 Ft-ra emelték, ez is növeli a költséget. Saját gépjármű használatával
kiküszöbölhető lenne ez is.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, a Képviselőtestületnek a korábbi rendeletét kellene megváltoztatni. Abban meg kellett határozni személyre
szabottan a terület megoszlását is. A létszámot kellene módosítani 1 főre, valamint a
munkáltatói jog gyakorlóját is pontosítani kellene, hogy ne a fenntartó, hanem polgármester
legyen a jog gyakorlója.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A Képviselő testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálatról szóló 11/2007. (V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
Habány György képviselő: A minimálbér emelés érintett-e bennünket, és rendeztük-e?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, mindenki megkapta.
Molnár Istvánné képviselő: A köztisztviselők illetményalapja emelkedik-e?
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Laczikné dr. Barati Katalin: Egyelőre nem emelkedik.
Csontos András képviselő: Az önkormányzati tulajdonú utakkal kapcsolatban van egy
javaslatom. A Mezőgazdasági Szövetkezet saját költségen gépeket vásárolna, melyekkel a
kihajló gallyakat le tudná vágni. Az önkormányzat részéről pedig munkaerő biztosítására lenne
szükség ezek eltakarításához.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat pozitívan áll a kezdeményezéshez. Reméljük,
hogy tudunk biztosítani segítséget, de a munkák elkezdése előtt mindenképpen egyeztessünk.
Több téma nem lévén megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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