JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 28-án
megtartott üléséről

Határozat
száma:
33/2018. (III.28.)
34/2018. (III.28.)
35/2018. (III.28.)
36/2018. (III.28.)
37/2018. (III.28.)
38/2018. (III.28.)
39/2018. (III.28.)
40/2018. (III.28.)
41/2018. (III.28.)
42/2018. (III.28.)
43/2018. (III.28.)
44/2018. (III.28.)
Rendelet száma:
3/2018. (III. 28.)
4/2018. (III. 28.)

Tárgya:
Beszámoló Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
2017 évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2017. évi munkájáról
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településfejlesztési Nonprofit
Kft. között támogatási megállapodás
Szociális segítés személyi díja
Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének kinevezése
Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének vezetői pótléka
Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Gondozási segély kérelmek elbírálása
Tárgya:
Rendelet az intézményi térítési díjakról
A pénzbeli és természetbeli támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 28-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Molnár Istvánné
5. Kassa László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Bergmann Kincső Szoc. Ell. Int. dolgozója, Csuka Mihályné Szoc. Ell. Int.
dolgozója, Szabóné Sőregi Melinda Kult.Centr. igazgató, Gábor Attila településgondnok, Süki
Lóránt Településfejl. Kft. ügyvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Vargáné Hegyi
Mónika vezető védőnő, Berta Imréné Szoc. Ellátó Int. megb. vezetője, Fabu Anna Márta
óvodavez.hely., Vilmányi Sándor HÖTKE parancsnok, Horváth Gábor tűzoltóparancsnok
Napirend:
1./ Beszámoló Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Zólyomi Géza Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
2./ Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Vilmányi Sándor HÖTKE parancsnok
3./ Együttműködési Megállapodás a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesülettel
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Beszámoló a 2017. évi mezőőri munkáról
Előterjesztő: Gábor Attila
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási szerződései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
8./ Térítési díjról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
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9./ Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
10./ Horti Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői állásra érkezett pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
11./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy a
napirendet fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.
1./ Beszámoló Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Zólyomi Géza Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Horváth Gábor Alezredes Urat. Kiegészíteni a beszámolót?
Horváth Gábor tűzoltó parancsnok: Képviselő Urak, Polgármester Úr, köszönöm a tavalyi
munkát: mind a MoLaRi kapcsán, mind külső védelmi rendszerrel kapcsolatban. Köszönöm a
HÖTKE-nek a 23 alkalommal tett beavatkozását. Kérdés esetén várom azokat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Néhány mondatban beszélhetnénk a kéményseprésről?
Horváth Gábor: 2018-tól változott a kéményseprés rendszere. Magánszemélyek számára nem
kötelező a seprés, de évente egyszer jogosult a kéményseprő közszolgáltatól igényelni, ők
ingyenesen elvégzik. Felhívnám a figyelmet, hogy szolgáltatóknak, közületeknek,
vállalkozásoknak ugyanúgy kötelező, az ő számukra a szolgáltatónál (megyei
katasztrófavédelem honlapja) fel van tüntetve kik végzik. Társasházaknál évi egyszeri
ellenőrzés a kötelező, ami díjmentes.
Kassa László képviselő: Biztos, hogy jó ez a rendszer?
Horváth Gábor: jogalkalmazók vagyunk, törvényi szinten hozott döntéseket be kell tartanunk.
A vállalkozások kiesnek a díjmentességből.
Kassa László képviselő: a lakosságra gondoltam.
Horváth Gábor: a kormány hozta ezt a döntést, nem szeretném minősíteni.
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Kassa László képviselő: a MoLaRi riasztással kapcsolatosan többen panaszkodnak, hogy
éjszakás műszakba járnak. Lehetne-e halkítani, vagy ritkítani ezeket?
Horváth Gábor: minden hónap első hétfőjén van a próba, ez kellemetlen, de tudatosítani kell
a lakosokban, hogy ez értük van. Ez csak havi egy alkalom, délelőtt 11 órakor. Minden lakos
érdeke.
Molnár Istvánné képviselő: a lakossággal a tudatosítás hogyan fog történni a kéményseprés
kapcsán?
Horváth Gábor: 1313-as telefonszámot kell hívni, ott a 9-es melléken kell bejelenteni
bármilyen kéménnyel kapcsolatos dolgot, lehet időpontot is egyeztetni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: a riasztó rendszerrel kapcsolatban lenne kérdésem.
Horváth Gábor: minden egyes településen megszólal országosan, törvényi erejű rendelet
határozza meg. Ez lehet morgató, vagy teljes próba.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: És ha a katasztrófa pont akkor történik, amikor próba van?
Horváth Gábor: akkor elhangzik, hogy ez nem próba, de élőszóban is lehet tájékoztatni a
lakosokat.
Kerek Oszkár polgármester: a beszámolóban elhangzott, hogy katasztrófavédelemi
szempontból a településen a helyzet jó, de volt már rá példa, hogy pl. kiönt a Szarv-ágy patak.
Említettem már a problémát Szabó Zsolt államtitkár úrnak, de nem sikerült eddig forrást találni
rá. A településen a legveszélyesebb a folyása, sok pénzre lenne szükség az átalakításához.
Megköszönném a katasztrófavédelemnek a tevékenységét, amiért ilyen jó a helyzete a
településnek. Köszönöm a tájékoztatót. Kérem fogadjuk el a beszámolót.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
33/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóját
jóváhagyja.

4

2./ Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Vilmányi Sándor HÖTKE parancsnok
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Vilmányi Sándor ennek a helyi egyesületnek a parancsnoka.
Kiegészítené még valamivel a beszámolót?
Vilmányi Sándor parancsnok: Üdvözlök mindenkit. Köszönöm az önkormányzat és a
Képviselő-testület sok éves támogatást. Sok mindent tudunk elérni ebből a támogatásból.
Köszönjük a területet és az épületet. Idén műgyantázzuk a felújított helységeket. Minden évben
pályázunk. Káresetekhez mindig próbálunk vonulni, sms üzenetben kapunk riasztást. Az elmúlt
évben 23 esetben avatkoztunk be. Tagjaink száma nem változott. 15 tagnak van alapfokú
képzettsége, tűzoltásvezetői képzettsége is több személynek van. Eszközeink számát tudtuk
bővíteni. Kaptunk egy hidraulikus feszítővágó eszközt, pályázaton nyertünk
védőfelszereléseket (csizma, kesztyű, kámzsa). Kérdésekre szívesen válaszolok.
Kerek Oszkár polgármester: az önkormányzatnak nagyon jó kapcsolata van a HÖTKE-vel.
Örülünk annak, hogy lelkiismeretesen végzik ezt a feladatot, ingyen bérmentve.
Rendezvényeken is megjelennek a káreseményeken kívül. Ha szeretnék bővíteni az állományt,
szívesen támogatjuk őket. Köszönöm az egyesület munkáját. Kérem fogadjuk el a beszámolót.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
34/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2017 évi
munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2017 évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

3./ Együttműködési Megállapodás a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesülettel
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Az Elnök Úr munkája miatt nem tudott megjelenni az ülésen,
ezért a megállapodás aláírása egy másik időpontban fog megtörténni. Az egyesület és az
önkormányzat nem csak úgy működik együtt, hogy mi támogatjuk őket munkájukért cserébe.
Az együttműködési megállapodás lehetne az alapja pl. az önkormányzati rendészetnek.
Egyelőre a rendőrséggel nem kötünk megállapodást, de tervben van. A hatvani
közterületfelügyelőkkel próbálunk egyezségre lépni.
4./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Mint tudjátok, a kft működéséhez az anyagi forrásokat az
önkormányzat biztosítja. Minden évben meg kell ezt határoznunk. István, megfelelő a forrás
összege?
Godó István: Igen, rendben van
Laczikné Dr. Barati Katalin: Ezek az összegek a költségvetésben szereplő adatok alapján
készültek.
Kerek Oszkár polgármester: Van kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom
az étkezéshez kapcsolódó javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
35/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:

1. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09031856, adószáma: 23340967-2-10) 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2018.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
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előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint illetve a 2018. évi költségvetésre
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig
támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. részére jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt ütemezés és
feltételek szerint.
2. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom elfogadásra a takarításra vonatkozó megállapodás
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
36/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:

3. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09031856, adószáma: 23340967-2-10) 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2018.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan16.030.608,- Ft, azaz Tizenhatmillió harmincezer hatszáznyolc forint illetve a
2018. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben
meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában levő Horti
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Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére jelen határozati javaslat 1. számú
mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint.
4. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: polgármester
5./ Beszámoló a 2017. évi mezőőri munkáról
Előterjesztő: Gábor Attila
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Gábor Attilától megkaptuk a 2017. évi beszámolót. Kiegészítése
van?
Gábor Attila településgondok: nincs, köszönöm.
Kerek Oszkár polgármester: Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A 2018-as év után, bár nincs már mezőőri szolgálat, de volt
esetleg bejelentés?
Gábor Attila: A szeméttel gondunk lesz, a határban dűlőutakon biztosan emelkedni fog az
illegális hulladéklerakás.
Kerek Oszkár polgármester: Megszüntettük a mezőőri szolgálatot, de azért ne maradjon
őrizetlen a terület. Ezért kell az együttműködés a HÖTKE-vel, és a rendőrséggel. Közösen
járőrözhetnek majd, így lehet ellenőrizni a külterületeken is. Megpróbáljuk a rendészetet
működtetni, pontosan emiatt. Kérem fogadjuk el a beszámolót.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
37/2018. (III.28.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2017. évi munkájáról
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Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Jegyző Asszony, van esetleg hozzászólása a beszámolóhoz?
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Hozzáfűzni valóm nincs, sok mindent leírtam. Nem
csökkent a munkánk, ügyeket elvettek, de rengeteg más dolgunk van. Úgy gondolom, hogy
személyügyileg is jól állunk, minden állásunk betöltött. Fejlődött az informatikai rendszerünk
az ASP-nek köszönhetően.
Kassa László képviselő: Választási próba volt nálunk? Sikerült?
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Az első próbánál akadozott a rendszer, de a második
hibátlanul működött.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a munkátokat. Javaslom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
38/2018. (III.28.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja

7./ A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási szerződései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Támogatást a működési költségek miatt kell adnunk, pl.
bérköltségre.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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39/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. között
támogatási megállapodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
5. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településfejlesztési
Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09- 036247,
adószáma: 25925560-2-10) 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2018. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen előterjesztés 1.
számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra vonatkozóan
5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint illetve a 2018. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a
kizárólagos tulajdonában levő Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. részére jelen
határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint.
6. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a jelen
előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: polgármester

8./ Térítési díjról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A szociális törvény alapján minden év április 1-ig kell
elfogadni, az adott év térítési díjait. Ajánlatot kértünk a Mátra Party Kft-től, ez alapján lettek
számolva a díjak. A szociális segítség díja állami támogatásból került kiszámításra. Egy évben
egyszer lehet módosítani a díjakat.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom az előterjesztés elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III. 28.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(Rendelet mellékelve)

Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A szociális segítés személyi díjának módosítása a
következő pontunk.
Berta Imréné mb. int.vez.: Egy évre huszonötezer forint a támogatás. Egy személyre tudtuk
igényelni tavaly. A személyi térítési díj összege számára túl magas lenne, szeretném, hogy
ennek csökkentéséről szavazzunk.
Kerek Oszkár polgármester: Én támogatom.
Molnár Istvánné: Támogatom.
Kassa László: Támogatom.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
40/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Szociális segítés személyi díja
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális segítés személyi díját 2018.
április 1-től 740.- Ft/óra összegben állapítja meg.
Felkéri a Horti Szociális Ellátó Intézményvezetőjét, hogy az érintettek részére az értesítést
küldje meg.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: intézményvezető
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9./ Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Évek óta nyújtja ezeket a támogatásokat az
önkormányzat. Rendeletben lenne célszerű szabályozni. Olyan mértékű a szociális támogatás
az államtól, hogy ezeket a támogatásokat minden évben tudnánk biztosítani.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy gondolom, hogy ebben az évben is tudja nyújtani az
önkormányzat a támogatást a gyerekeknek. Amennyiben év végén marad forrás lehet, hogy
tudunk plusz támogatást is adni. Kérem fogadjátok el a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeli támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról
szóló 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet mellékelve)

10./ Horti Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői állásra érkezett pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Az intézményvezetői állásra érkezett pályázó kér zárt
tárgyalást?
Berta Imréné mb.int.vez.: Nem, köszönöm.
Kerek Oszkár polgármester: Más pályázat nem érkezett. A bizottság megtárgyalta a
pályázatát, azt elfogadták.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A bizottsági ülés tegnap volt, egy fő szakértővel.
Véleményezte a pályázatot, elfogadásra javasolta a Képviselő- testület felé.
Kerek Oszkár polgármester: Aki elfogadja az intézményvezetői pályázatot, szavazzon.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

41/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének kinevezése
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
intézményvezetői posztjára 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Berta Imréné
3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti lakost nevezi ki.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: intézményvezető

Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Vezetői pótlékot kell megállapítanunk.
Kerek Oszkár polgármester: Állásfoglalást kérek.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, hogy annyit állapítsunk meg, mint az előző vezetőnek.
Kerek Oszkár polgármester: Aki elfogadja, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének vezetői pótléka
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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Berta Imréné intézményvezető vezetői
pótlékát 2018. április1. napjától 350%-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.március 31.
Felelős: intézményvezető
11./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Hort nagyközség közintézményeinek energetikai pályázata
keretében műszaki ellenőrzési feladatok ellátásra kértünk ajánlatot: Sisák Art Kft., Cohesion
Kft., Kasib Kft. cégektől. Sisák Art Kft: bruttó 1.790.000 ft, Cohesion Kft.: bruttó 1.524.000 ft,
Kasib Kft.: 1.714.000 ft. Ezek alapján annak kell a pályázatot nyerni, aki a legkevesebbet
ajánlotta. A Cohesion Kft.- adta a legjobb ajánlatot. Javaslom, hogy a legalacsonyabb ajánlatot
fogadjuk el.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2018. (III.28.) KT határozat

Tárgy: Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
1. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort Nagyközségi
Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15HE1-2016-00018 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásával a legalacsonyabb árajánlatot adó Cohesion Kft.-t (1056
Budapest, Váci u. 42.) bízza meg és köt vele szerződést bruttó 1.524.000,- Ft összegben.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő- testületet, hogy az iparterület
építésével kapcsolatban a terület értékesítése kapcsán bérlelti konstrukciót szeretnénk. A
Képviselő-Testületnek meg kell állapítani egy mértéket, hogy mennyi lehet annak minimális
bérleti díja. Várok még befektetőket, a Településfejlesztési Kft-t fel kell hatalmazni, hogy a már
ismert befektetőkkel tárgyaljon. Amennyiben valaki vételi szándékkal érkezik, arra is lehet
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majd megoldás. Van olyan terület, amit el tudunk adni befektetőnek, ha azt arra érdemesnek
tartjuk.
Az építmények magasságának maximális határa meg van határozva. A minimális alsó
magasságot is meg kellene határozni, hogy a képi megjelenése összhangban legyen a többi
épülettel. A Település Arculati kézikönyvben mindent meghatároztunk, de itt is elő kellene írni
a megjelenést.
Elindultak a mai napon az útépítések, amiket pályázaton nyertünk. Négy szakasz újul meg.
Táncsics út, Határ út, Alfa út, Szövetkezet út szakaszai, Szécsényi –Rákóczi-József A. út
szakasza; Orvosköz út.
110.500.000 forintja van jelenleg az önkormányzatnak. Még nem érkezett meg minden
adóbevétel, útépítés után is marad közel 100 millió forintunk.
Van egy idődiagramunk, hogy melyik beruházás mikor indul. Az energetika 2018. ápr-30-tól
okt.30-ig fog tartani. Ez a legelső. Második a szociális fejlesztés, a volt orvosi rendelő
átalakítása. Harmadik az ipari park, és a negyedik a bölcsőde.
Az energetikai pályázathoz 150 millió forint már megérkezett. A terveket egyeztetjük jelenleg,
a következő lépés a közbeszerzés lesz. A szociális pályázathoz még nincsenek meg a tervek és
a forrás sem. A bölcsődéhez megkaptuk a forrást, négy tulajjal minden rendben, a szerződéseket
készítjük elő. Egy tulajdonossal nem tudunk megegyezni sajnos. A Képviselő-Testület úgy
döntött, hogy kisajátítjuk a telket közérdekből. Június végén kezdjük a beruházást vélhetően.
Az Ipari park megvalósításához még nem kaptuk meg a forrást. Lesznek járulékos költségek is,
ilyen pl. a terület vásárlása.
Természetesen az iskola fejlesztése is indul, de erről nincs információnk, mert nem mi vagyunk
a fenntartók.
Alpolgármester Úrral úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy sportegyesületet. Bejegyezték,
hamarosan létrehozunk szakosztályokat is. Van igény a sportra. Tudunk pályázni
fitneszteremre, labdarúgó pályára, kültéri fitnesz eszközökre. A nagy foci pálya területén
épületre is pályázhatunk, és mellé szeretnénk egy futópályát is. Finanszírozás tekintetében 2
évig az egyesület nem pályázhat. Ebben az egyesületben szeretnénk több sportágat működtetni.
Akár több száz fő is lehetne az egyesület tagja.
Megkeresés érkezett hozzánk: a Hősök terén lévő garázs egyik tulajdonosa - Csonka Péter szeretné az örökölt garázst eladni. Fennáll a vitás jogi helyzet a garázsokkal kapcsolatban, mert
a terület az önkormányzat tulajdonban van, de a földhivatali nyilvántartás szerint az épület is
önkormányzati tulajdonban van. Próbálunk megoldást találni.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: nem is szerepelt a hagyatékban ez a garázs, hiszen
nincs a nevén.
Kassa László képviselő: 30-40 évesek ezek a garázsok.
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Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: azt feltételezem, hogy be lett nyújtva a földhivatalhoz.
A felépítmény azé, akié a föld, így kerülhetett az összes garázs az önkormányzat tulajdonába.
Molnár Istvánné képviselő: építési engedély nélkül épülhetett.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: nyilván van tartva a garázs, tehát be van jegyezve.
Molnár Istvánné képviselő: a garázsok már álltak, amikor be kellett ezeket jegyezni.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: nagyon bonyolult a megoldása.
Kassa László képviselő: nem csak ez az egy ilyen hely van itt.
Molnár Istvánné képviselő: sok gazdát is cserélt közben.
Kerek Oszkár polgármester: kell erre megoldást találnunk.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: jogilag legjárhatóbb, ha most készülne egy változási
vázrajz.
Molnár Istvánné képviselő: kártalanításra biztosan igényt tartanának
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: jelenleg semmilyen bérleti díjat nem fizet senki.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. A
nyílt ülést bezárom. Köszönöm az eddigi részvételt a megjelenteknek.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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