JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 11-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
45/2018. (IV.10.)
46/2018. (IV.10.)
47/2018. (IV.10.)
48/2018. (IV.10.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása - Ipari Park
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása - Bölcsőde
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása - Szociális beruházás
Pályázat belterületi utak felújítására
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 11-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Projektmenedzsmenti feladatok ellátása pályázataink kapcsán
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Belterületi utak felújítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy
a kiküldött napirendet fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: az ipari parkkal, a bölcsődével, és a szociális pályázattal
kapcsolatban kell döntést hoznunk. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról van szó.
Kiküldtük az ajánlatkérőket a cégeknek, az alábbi ajánlatokat kaptuk:
Ipari Park:
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.: 14.478.000.- Ft
VMC Consulting Kft.: 18.821.400.- Ft
EMESZ Zrt.: 18. 097.500.- Ft
Varius Consulting Kft.: 17.228.820.- Ft
A kiválasztás szempontja, hogy a legalacsonyabb ajánlatot fogadjuk el. Ezért javaslom, hogy
bízzuk meg az ipari park pályázatának kapcsán a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a
hatvani Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t.

2

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

45/2018. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
1. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ipari Park létesítése
Horton”
című,
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00003
azonosítószámú
projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti és kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság feladatok ellátásával a legalacsonyabb árajánlatot adó Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) bízza meg és
köt vele szerződést bruttó 16.817.594,- Ft összegben.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A következő a bölcsődei pályázat projektmenedzsmenti
feladatainak ellátása, melyhez az alábbi ajánlatokat kaptuk:
Varius Consulting Kft.: 7.133.336.- Ft
VMC Consulting Kft.: 7.797.720.- Ft
EMESZ Zrt:7.493.000.- Ft
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.: 5. 994.400.- Ft
Itt ismét a hatvani cég ajánlotta a legalacsonyabb árat, javaslom elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
46/2018. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
1. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Bölcsőde létesítése
Horton” című, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00016 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti és kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság feladatok ellátásával a legalacsonyabb árajánlatot adó Fejlesztési
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és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) bízza
meg és köt vele szerződést bruttó 6.112.510,- Ft összegben.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A szociális pályázat kapcsán is kell választanunk egy céget.
Ebben az esetben is a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ajánlotta a
legalacsonyabb árat, javaslom ennek elfogadását.
Varius Consulting Kft.: 770.763.- Ft
VMC Consulting Kft.: 842.010.- Ft
EMESZ Zrt: 809.925.- Ft
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.: 647.700.- Ft
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
47/2018. (IV.10.) KT határozat

Tárgy: Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
1. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Horton” című, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00003
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti és
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátásával a legalacsonyabb
árajánlatot adó Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (3000
Hatvan, Radnóti tér 2.) bízza meg és köt vele szerződést bruttó 765.810,- Ft
összegben.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
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2./ Belterületi utak felújítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Belterületi utak felújítására lehet pályázni, bruttó 15 millió
forintra maximum. Az Önkormányzatnak van 2 millió forint önrésze ebben. Jelenleg négy
útszakasz épül, de van két nagyon rossz állapotú utunk: A Szövetkezet és a Mátra út
szakaszai, javaslom, hogy ezeket újítsuk meg. Maradni is fog az összegből, így meg tudnánk
újítani több kisebb útszakasz is. Ezek pl.: az Iskola út vége, a Honvéd út bekötője, a könyvtár
melletti útszakasz, a Tűzoltó út befejező útszakasza. Az árajánlattól függ, hogy mely
szakaszok lesznek kiválasztva. A Hold utcát nem lehet sajnos, mert ott nincs alapja sem az
útnak.
Molnár Istvánné képviselő: a Szövetkezet és a Mátra út fontos, és az Iskola út vége is.
Kerek Oszkár polgármester: a Malom út sem olyan jó. Melyik legyen még? Ajánlatot
fogok kérni minden útszakaszra.
Felmerült egy kérdés, hogy a 3,5 t behajtani tilos tábla helyett 7,5 t táblát helyezzünk el a
kijelölt útszakaszokra.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem gondolom, hogy jó a felvetés, ugyanúgy bejönne
minden nagysúlyú autó. A Verseny út is tönkrement már.
Kerek Oszkár polgármester: Ne engedjük, hogy tönkre tegyék az új utakat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Akkor maradjon a 3,5 tonnás tábla.
Kerek Oszkár polgármester: Gödöllőn hogyan oldják meg?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 3,5 tonnás tiltó táblákkal, és fekvőrendőrökkel.
Kerek Oszkár polgármester: Autóbuszokat már szólítottunk fel. Úgy gondolom, hogy aki
ennek ellenére is közterületen parkol, annak a büntetése legyen magasabb. 800.000,- forintig
büntethetünk közületet, magánszemélyt 200.000 ft-ig.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
48/2018. (IV.10.) KT határozat
Tárgy: Pályázat belterületi utak felújítására
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. tv. 3. melléklet II.2. pont c) pontja
alapján belterületi utak felújítására.
A felújítással érintett utak a Mátra út és Szövetkezet út.
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Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére.

Határidő: 2018. április 25.
Felelős: polgármester

A pályázatokról szeretnék néhány szót mondani. Az Ipari park fejlesztésre még nem érkezett
meg a forrás. Az EFOP-os támogatási szerződés megérkezett. Az Ipari park kisajátítása
kapcsán várjuk a végzést a kormányhivatalból.
A Bölcsőde ügye előreláthatóan a következő héten lesz elintézve. Az energetikai pályázatban
még egyeztetések folynak, azért nem indult még el.
További fejlesztésekről fogunk tárgyalni Szabó Zsolt államtitkár úrral, mert a forrás kevés,
nem tudunk mindent saját erőből megoldani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Találtam egy céget, akik közterületfelügyelő applikációval
foglalkoznak. Menete az alábbi: A felügyelő fényképez, beküldi az applikáción. Az
önkormányzat szerződést köt a vállalkozóval. A felügyelő a helyszínen kinyomtatja a
jogszabály sértést, ennek nem nagy az eszköz igénye. Tehát egy szoftvercéggel kell
szerződést kötni, és ezt az önkormányzati rendészet is tudná használni. Budapesten,
nagyvárosokban ezen a cégen keresztül működik a közterületfelügyelet.
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Kerek Oszkár polgármester: A jelenlegi megoldás nem megfelelő, hosszú a lefutási ideje.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Így nem kellene a jegyzőnek eljárni. A cég neve: Session
Base Kft.
Kerek Oszkár polgármester: A jövő héten megtudom, hogy tudunk-e együttműködni a
hatvani közterület felügyelőkkel.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Érdemes ajánlatot kérni.
Kerek Oszkár polgármester: Mindenkinek köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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