JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 14-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
57/2017. (VI.14.)
58/2017. (VI.14.)
59/2017. (VI.14.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Pályázat bölcsőde építésére
Pályázat szociális intézmény felújítására
A 026/8, 026/9 és 026/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 14-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Pályázat bölcsődére
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Szociális intézmény belső felújítására pályázat
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Kisajátítás ipari területhez
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Kérem, hogy fogadjuk el a kiküldött napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat bölcsődére
Kerek Oszkár polgármester: Hétfőn voltak nálam pályázatírók, tervezők. Tájékoztattak
arról, hogy a pályázati határidőket előbbre hozták, így a bölcsődeit is, ezért július 31-ig be
kell nyújtanunk a pályázatot. Beszéltem a tulajdonosokkal, valamennyi érintett eladja a
szükséges területet. Az 1. ingatlanon parkoló kialakítása lenne célszerű. Döntenünk kell, hogy
induljunk-e a pályázaton.
Csontos András képviselő: Hány férőhelyes lesz, és milyen támogatottságú a beruházás?
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Kerek Oszkár polgármester: A maximum férőhely 36 lenne, 3 csoport szobával. Évente kb.
30 gyerek születik. Felmérések szerint a szülők fele valószínűleg beadná bölcsődébe, valamint
a környékbeli településekről hoznának gyerekeket. A támogatás 100 %-os.
Csontos András képviselő: A fenntartás hogy működik? Össze lehetne kötni a két
intézményt, lehetnének közös helyiségek, komfortosabbá lehetne tenni.
Kerek Oszkár polgármester: Az óvodához hasonlóan, a bölcsődénél is van állami támogatás
a gyermekek létszámtól függően.
Blahó Éva képviselő: Véleményem szerint szükség van a bölcsődére.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom annak elfogadását, hogy induljunk a
bölcsődés pályázaton.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
57/2017. (VI.14.) KT határozat
Tárgy: Pályázat bölcsőde építésére
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-16
számú, a foglakoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra bölcsőde építésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális intézmény belső felújítására pályázat.
Kerek Oszkár polgármester: Lehet pályázni a Szociális Ellátó Intézmény belső felújítására. A volt
orvosi rendelőt nem tudjuk hasznosítani jelenleg, ezért javaslom, hogy újítsuk fel ezt az épületet, és
átköltözhetne a szociális intézményünk ide. A pályázható összeg 15 M Ft lenne. Ezzel a felújítással az
épület állagát javítanánk.
Az intézmény jelenlegi helyiségei 2 lakásból lettek kialakítva. El kell majd dönteni, hogy az átköltözés
után mi legyen vele. Vissza lehetne alakítani 2 lakássá, és értékesíthetnénk.
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Csontos András képviselő: Először a tetőt kellene felújítani az épületen (lécezés, fóliázás,
megtámogatás).
Kerek Oszkár polgármester: Vannak kötelezettségek az épületnél. Akadálymentesíteni kell,
valamint a vizesblokkot is ki kell alakítani.
Javaslom, hogy induljunk a pályázaton.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

58/2017. (VI.14.) KT határozat
Tárgy: Pályázat szociális intézmény felújítására
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-4.2.1-17
számú, szociális alapszolgáltatások fejlesztése című felhívásra a Hort, Bajcsy Zsilinszky út
21. szám alatti épület felújítására és szociális intézménnyé történő átalakítására.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Kisajátítás ipari területhez.
Kerek Oszkár polgármester: A Seprényi féle kisajátítást el kellene indítanunk, ugyanis nem
hajlandók eladni, csak 24 M Ft-ért. A reális ár 500.000,- Ft/ha lenne. A rendkívül magas ár miatt nem
tudtunk megegyezni, viszont szükségünk van a területre. Felmérjük az igényeket csarnokok bérlésére,
úgy néz ki, lenne rá igény.
Kérem a Képviselő-testületet tagjait, támogassák a kezdeményezést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

59/2017. (VI.14.) KT határozat
Tárgy: A 026/8, 026/9 és 026/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a horti 026/8, 026/9 és 026/10 hrsz-ú
ingatlanokra a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII tv. 2.§ c) pontja alapján kisajátítási
eljárást indít.
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Felkéri a jegyzőt az eljárás megindítására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. június 30.

Kassa László képviselő: Azért tartózkodtam, nehogy gond legyen. Még tárgyaljunk, mert az általuk
ajánlott ár irreális.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ipari területen június 26án lesz a munkaterület átadás a gázvezeték lefektetéséhez.
Több téma nem lévén megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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