JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
1/2018.(II.14.)
2/2018.(II.14.)
3/2018.(II.14.)
4/2018.(II.14.)
5/2018.(II.14.)
6/2018.(II.14.)
7/2018.(II.14.)
8/2018.(II.14.)

Tárgya:

2018.évi átmeneti gazdálkodás
Közösségi Ház és Helytörténeti kiállítás beszámolója
Könyvtár beszámolója
Könyvtár munkaterve
2018. évi közbeszerzési terv
Polgármester 2018. évi szabadságolási terv
Szavazatszámláló bizottság
Pályázati felhívás a Horti Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői
állására
9/2018.(II.14.)
A 963 hrsz-ú ingatlan kisajátítása
10/2018.(II.14.) Villamosenergia szerződések meghosszabbítása
11/2018.(II.14.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
12/2018.(II.14.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
Rendelet száma:
Tárgya:
1/2018.(II.14.)
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
2/2018.(II.14.)

Civil szervezetek támogatása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én
megtartott 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: Süki Lóránt Településfejl. Kft ügyvezető, Horváth Sándor Idősügyi Tanács
elnöke, Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagja, Godó István Településüz. Kft.
ügyvezető, Balog Gyuláné Nyugdíjas Klub vezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető,
Szabóné Sőregi Melinda Kult. Cent. igazgató, Berta Imréné Szoc. Ell. Int. mb. vezetője, Fodor
Gáborné védőnő, Virágné Csábi Viola isk. igazgatóhelyettes, Czibolya Béláné Településüz.
Kft. FB. elnök.

Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
Előterjesztő: Blahó Éva, Bizottság elnöke
4./ Beszámoló a Kulturális Centrum Közösségi Ház, Helytörténeti Kiállítóhely 2017. évi
munkájáról
Előterjesztő: Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató
5./Beszámoló a Kulturális Centrum Könyvtár 2017. évi munkájáról, 2018. évi
munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató
6./ Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
7./ Polgármester 2018. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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8./ Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
9./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
10./ Szociális Ellátó Intézmény vezetői álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
11./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, az ülést határozatképes, azt megnyitom. Javaslom,
hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben átmeneti gazdálkodással kell indulnunk,
mindaddig, amíg a Képviselő-testület a költségvetést el nem fogadja. A táblázat a
működésünket mutatja.
Szavazásra bocsátom az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
1/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: 2018.évi átmeneti gazdálkodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Maga a költségvetés nagyon minimálisan eltér az előző évitől
annyiban, hogy némi módosítást hajtottak létre központilag, de lényegében hasonló dolgokat
tartalmaz. Megnyert pályázatokkal egészül még ki. Ilyen jellegű pénzmozgások változtatják a
költségvetésünket.
Ha valakinek van kérdése, hozzászólása, tegye meg. Kolléganők a részleteket is el tudják
mondani.
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Képviselő-testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, átadom a szót
a bizottság elnökének.
Blahó Éva képviselő, Pü. Biz. elnök: Pénzügyes dolgozókkal, polgármester úrral, jegyző
asszonnyal egyeztetve készült el a költségvetés. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Csontos András képviselő: 140 M Ft-tal nagyobb a költségvetés, mint az előző volt, ez mit
takar? Ezt szeretném részletesebben hallani.
Lakatos Georgina pü. előadó: Annyi változás van, hogy a pénzmaradványban áthoztuk az
energetikai és útfelújítási pályázati pénzt előző évről, a felújításoknál szerepel kiadásoknál.
Kerek Oszkár polgármester: Minimális fejlesztést terveztünk, mivel a pályázatos
fejlesztésekbe saját erőt is kell bevinni, pl. bölcsődénél területvásárlás. Ez a pályázati összegen
kívül van. Már előleget is fizettünk, és márciusban kell a többit kifizetnünk.
Georgina: 2.487.000 Ft az ingatlan vásárlásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a 2018. évi költségvetés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról.
Blahó Éva képviselő, Pü. Biz. elnök: A civil szervezetek határidőre elszámoltak a 2017. évben
elköltött támogatásokkal, és írásban kérték a 2018. évi támogatást. Minimális különbség van az
előző évihez képest. Működésre, rendezvényre, ruhákra, könyvelési költségre, koszorúra,
valamint a Vöröskereszt rendezvényre kért összeget.
A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: A 8. napirendben szerepel a civil szervezetek támogatásáról
szóló rendelet, ami összefügg majd ezzel a napirenddel. Ebben szabályozzuk az elköltés, ill.
elszámolás módját.
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum Közösségi Ház, Helytörténeti Kiállítóhely 2017. évi
munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóhoz?
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Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató: A beszámoló 3 részre van bontva, eddig
nem így volt. Törvényi változás miatt kellett most változtatni. Nyilvános könyvtáraknak kötött
elvárások alapján kell beszámolót, ill. munkatervet készíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzászólása?
A Kulturális Centrumnak ez a területe jól működik. A működés anyagilag elég húzós. Ennek
oka az, hogy számos rendezvény ott valósul meg, amelynek anyagi vonzata van. Nem
hőszigetelt az épület, legtöbbet a fűtésre költünk. Pályázat útján szeretnénk ezt a problémát
megoldani.
Javaslom elfogadásra a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
2/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Közösségi Ház és Helytörténeti kiállítás beszámolója
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum Közösségi
Házának és Helytörténeti Kiállításának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum Könyvtár 2017. évi munkájáról, 2018. évi
munkatervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e észrevétel, hozzászólás?
Az energetikai pályázat egyik része a kb. 59 M Ft-os könyvtár felújítása.
A beszámolóval kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy köszönöm az ott dolgozók
munkáját.
Kérem, fogadjuk el a beszámolót!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
3/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Könyvtár beszámolója
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum Könyvtárának
2017. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja
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Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el a könyvtár 2018. évi munkatervét!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
4/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Könyvtár munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum Könyvtárának
2018. évi munkatervét jóváhagyja.
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A téma szempontjából nehéz lesz ez az év, mivel itt lesznek a
pályázatok, módosításokra lehet szükség, ezért gyakran kell üléseket összehívni.
Amikor nyerünk egy összeget, olyan egyéb kiadásokkal jár, mint tervező, pályázatíró, egyéb.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A már megnyert pályázatok azon részét tartalmazza a
terv, mely közbeszerzést igényel (építési beruházások, bölcsőde esetében pedig árubeszerzés).
Egyelőre ennyi látható, nem tudjuk, hogy később kell-e változtatni. Abban az esetben újra kell
tárgyalni.
Csontos András képviselő: Közszolgáltatói szerződés alatt mit értünk?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Étkeztetés biztosítását, vagy pl. villamosenergia ellátást.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el a közbeszerzéséi tervet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
5/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: 2018. évi közbeszerzési terv
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Nagyközség Önkormányzata
Költségvetési év: 2018.
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A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható
időpontja

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó
1. Önkormányzati

épületek
energetikai korszerűsítése
Ipari parkok, iparterületek
2.
fejlesztése, Iparterület
kialakítása Horton
3. Bölcsőde létesítése Horton
4. Bölcsőde létesítése Horton

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A teljesítés
ideje
év

hó

2

március

2018

10

93.001.811

2

május

2019

05

527.186.406

2
1

május
május

2019
2019

10
10

155.309.330
15.590.670

(*= 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási
koncesszió)
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Polgármester 2018. évi szabadságolási terve.
Kerek Oszkár polgármester: A szabadságom kivétele elég nehéz, ezért az a javaslatom, hogy
kivennék havonta 2 napot, a nyári időszakra elosztva venném ki a többit, amennyiben módom
lesz rá. Kérem, hogy a Képviselő-testület ennek megfelelően fogadja el a szabadságolási
tervemet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
6/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Polgármester 2018. évi szabadságolási terv
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester 2018 évi
szabadságolási tervét jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)

7

Kerek Oszkár polgármester: A parlamentben megalkották a Civil törvényt, ehhez kell
igazodnunk kötelezően.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: a törvény és a rendeletünk is 2 féle lehetőséget biztosít
támogatásra. A költségvetésben pl. előre meghatározunk egy összeget, valamint pályázatokhoz
is nyújthat segítséget, ez nem kötelező. A Civil törvény a rendelet alapja, attól eltérni nem lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról
(rendelet mellékelve)
9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Április 8-án országgyűlési választás lesz, ezért szükséges a
tagok megválasztása. A korábbihoz képest 1 fő nem vállalta, helyette Csábi Dóra lenne.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A korábbiakkal ellentétben, most nem kell
meghatároznunk, hogy melyik szavazókörbe kerülnek. Eskütétel alkalmával alakulnak meg a
szavazóköri bizottságok.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
7/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Czibolya Béláné
Brunner Istvánné
Czipó Györgyi
Birnbaum Gyuláné
Gorda Renáta
Drága Györgyné
Sipos Istvánné
Nagy Brigitta

Hort, Malom út 7.
Hort, Iskola út 2.
Hort, Kossuth út 204.
Hort, Béke út 10.
Hort, Madách út 4.
Hort, Csillag út 33.
Hort, Ecsédi út 14.
Hort, Rákóczi út 24.
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Pintér Sándor
Hort, Szabadság tér 30.
Vargáné Hegyi Mónika
Hort, Kossuth út 149. 1/10.
Fabu Anna Márta
Hort, Tamási Áron út 15.
Szabóné Sőregi Melinda Hort, Akácfa út 38.
Póttagok:
Péterné Kovács Melinda
Faragó Gabriella
André Zoltánné
Vinczéné Nagy Erika
Piroska Csabáné
Piroska Sára
Karczagné Nagy Klára
Csábi Dóra

Hort, Malom út 35.
Hort, Ecsédi út 19.
Hort, Csányi út 28.
Hort, Tamási Áron út 5.
Hort, Bajcsy út 20.
Hort, Szabadság tér 30.
Hort, Kossuth út 107.
Hort, Szövetkezet út 17/1.

Határidő: folyamatos
Felelős: HVI vezető
10. Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális Ellátó Intézmény vezetői álláshelyre pályázat kiírása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg megbízott vezető látja el a feladatot Berta Imréné
személyében, de szükséges pályázat kiírása.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kötelező pályázatot kiírni, ill. kinevezett vezetőt
választani.
Habány György képviselő: A jelenlegi megbízott vezető megfelel-e a feltételnek?
Laczikné dr. Barati Katalin: Igen, megfelel.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a pályázati kiírás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
8/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Pályázati felhívás a Horti Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői állására
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Horti Szociális
Ellátó Intézmény intézményvezetői állására az alábbi feltételekkel:
Végzettség: felsőfokú szociális szakképzettség
Tapasztalat: legalább 5 év szakmai gyakorlat
1-3 év vezetői és 0-1 év magasabb vezetői gyakorlat
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Szociális szakvizsga előnyt jelent.
A pályázat elbírálására a soron következő testületi ülésen kerül sor, az állás a döntést követően
azonnal betölthető.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Elindult a bölcsőde területének kisajátítása. Az adott terület 4
tulajdonosával megegyeztünk, folyamatban vannak a kifizetések. Az 5. tulajdonos nem kívánja
eladni a területét, ezért javasoltam korábban, hogy sajátítsuk ki. Valójában az a terület nincs is
használatban.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Részleges kisajátítás lenne. 500 m2-re lenne szükségünk,
csak ezt sajátítjuk ki. A tulajdonos visszautasította a vételi ajánlatot. Egy földmérőt
megkerestünk, aki elkészíti a kisajátítási terveket, melyeket ha jóváhagyja a földhivatal, a
kormányhivatal elé kell terjeszteni engedélyezésre. A 963 hrsz. ingatlan 500 m2-es területéről
van szó. Erről kell a testületnek dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy szavazzunk a kisajátítási eljárás elindításáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
9/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: A 963 hrsz-ú ingatlan kisajátítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a horti 963 hrsz-ú ingatlan 500 m2
területű részére a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII tv. 2.§ c) pontja alapján kisajátítási
eljárást indít.
Felkéri a jegyzőt az eljárás megindítására.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018. március 14.
Kerek Oszkár polgármester: Az MVM ajánlatot küldött villamosenergia ellátásra, mely a
jelenlegi árat tartalmazza a 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra.
Habány György képviselő: Ettől nem tudnak lejjebb menni, beszéltem az illetékesekkel.
Véleményem szerint érdemes elfogadnunk. Legalább nem lesz több, mint az idei évre.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Sok zöld energia létezik, mégis általában mennek fel az
árak.
Kerek Oszkár polgármester: 16,50 Ft/kWh az általános fogyasztás, a közvilágítás 13,90,Ft/kWh. Kérem, hogy fogadjuk el az ajánlatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
10/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Villamosenergia szerződések meghosszabbítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményekre, valamint a
közvilágításra kötött szerződéseket az abban szereplő energiaárak változatlanul hagyásával
2019. december 31-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. március 14.

Kerek Oszkár polgármester: Januárban több polgármesterrel együtt vettünk részt Szita
Károly Kaposvár polgármesterének összehívására. Politikai nyilatkozat hangzott el. Azt kérte
polgármester úr, hogy határozattal erősítsük meg az ott elhangzott 2 gondolatot.
1. Elutasítjuk a Soros tervet, és azt hogy településünkön bevándorlói irodát létesítsenek.
2. Felhatalmazzuk a kormányfőt, lépjen fel az illegális bevándorlók ellen.
Javaslom, hogy fogadjuk el először az 1. javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

11/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
Hort Nagyközük még Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településünket, védjük meg hazánkat” felhívást, és az alábbi döntést hozta:
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy
a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el a 2. javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
12/2018. (II.14.) KT határozat
Tárgy: „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
Hort Nagyközük még Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településünket, védjük meg hazánkat” felhívást, és az alábbi döntést hozta:
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek
ellen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Kerek Oszkár: Az önkormányzat több pályázaton előnyösen szerepel, ill. az iskola is. Az
Iskola ugyan a KLIK működtetésében van, de sajátunknak tekintjük.
Felsorolom, hogy milyen összegeket nyert településünk: iskola felújításra 78.155.325,- Ft-ot,
energetikai fejlesztésre 103.860.000,- Ft-ot, polgármesteri hivatal, óvoda, könyvtár energetikai
fejlesztésére152.404.205,- Ft
útépítésre 15 M Ft, bölcsőde építésére 239.894.110,- Ft, szociális épület megújítására
26.191.210,- Ft, praxisközösség egészségfejlesztésére 149 862 788,- Ft, ipari park létesítésére
580.000.000,- Ft.
Nagyra értékelem, hogy ilyen fejlesztésekkel gazdagodik Hort nagyközség.
Több téma nem lévén köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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