JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
49/2018. (IV.25.)
50/2018. (IV.25.)
51/2018. (IV.25.)
52/2018. (IV.25.)
53/2018. (IV.25.)
54/2018. (IV.25.)
55/2018. (IV.25.)
56/2018. (IV.25.)
57/2018. (IV.25.)
58/2018. (IV.25.)
59/2018. (IV.25.)
60/2018. (IV.25.)
61/2018. (IV.25.)
62/2018. (IV.25.)
Rendelet száma:
5/2018. (IV.25.)
6/2018. (IV.25.)
7/2018. (IV.25.)

8/2018. (IV.25.)

Tárgya:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi
üzleti terve
A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
Belső ellenőrzés 2017.
2018. évi bérleti díjak
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Súlykorlátozó táblák kihelyezése
Orvosköz út egyirányúsítása
Csillag úton forgalomváltozás
Közmeghallgatás 2018
Népdalkör pályázatának támogatása
Egészségügyi Központ előtt forgalom elől elzárt terület kijelölése
Iskola út egyirányúsítása
Pályázat belterületi utak, járdák felújítására
Ingatlanvásárlás bölcsödéhez
Tárgya:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadása
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.8.)
önkormányzati rendelete módosítása
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú
helyiségek bérletéről szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Molnár Istvánné
5. Kassa László
6. Habány György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Szabóné Sőregi Melinda Kult.Centr. igazgató, Süki Lóránt Településfejl. Kft.
ügyvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Berta
Imréné Szoc. Ellátó Int. vezetője, Fabu Anna Márta óvodavez.hely., Horváth Sándor Idősügyi
Tanács elnöke, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagja, Virágné Csábi Viola isk.
igazgatóhelyettes, Godó István Településüz. Kft. ügyvezető,
Napirend:
1./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyása
Előadó: Godó István a Kft. ügyvezetője
4./ A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előadó: Süki Lóránt a Kft. ügyvezetője
5./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző
6./ Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző
7./ Bérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
8./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin
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9./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a meghívottakat!
Megállapítom, hogy a 7 Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta.

1./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Átadnám a szót a bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Blahó Éva képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2017-es év zárszámadását. A
költségvetés előirányzatait megkaptuk egy táblázatban, 97 százalékra teljesült. A működési
bevétel 99 százalékra, a felhalmozási bevétel 99 százalékra, a finanszírozási bevétel 100
százalékra teljesült. Csak azokat a feladatokat láttunk el az évben, amit beterveztünk.
Elfogadásra javasolja a bizottság a beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: A teljesítésről szeretnék pár szót mondani: a tervezett
bevételünknél több lett a valós bevételünk. Kiadásunk 34 millió forinttal kevesebb lett.
Intézményi bontásban az önkormányzatnál jelent meg több bevétel.
Tervezett létszámunk 48 fő volt, végül 44 fővel zártunk. Az állami támogatások 9 millió
forinttal növekedtek, ami nem elegendő az intézmények fenntartásához.
A támogatott szervezeteinkre 28,5 millió forintot terveztünk, 22,7 millió forintot fizettünk ki.
Tartalékra 6 millió forint volt tervezve, ebből 1.278.000 forintot vettünk igénybe.
Pénzmaradványunk 240 millió forint. Vagyonmérlegünk 2017-ben 1.647.570.990 forint.
Csökkent a 2016-os évhez képest, mert a csatornabekötés átkerült a vagyoni eszközök
csoportjába, és az iskolának sem mi vagyunk már a fenntartói. Minden évben pozitív a
mérlegünk. Kérem fogadjuk el a beszámolót!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (IV.25.) rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról
(Rendelet mellékelve)
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2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A mellékelt anyag szerint javaslom, hogy a Képviselő-testület
fogadja el az önkormányzat módosított költségvetését.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Rendelet mellékelve)

3./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót Godó Istvánnak.
Godó István: A 2017. évi adatok alapján lett összeállítva üzleti tervünk. A bérleti díjak
alakulására 3%-os emelést tettünk, más változás nincs.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom fogadjuk el a kft.
üzleti tervét.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
49/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.
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4./ A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót Süki Lórántnak.
Süki Lóránt: A kft. az önkormányzat támogatásából tartja fenn magát, szerepe majd az ipari
park projektjével indul be.
Kerek Oszkár polgármester: A munkabéreket fogja fedezni a támogatás. A kft. fogja
levezényelni az ipari park felépítését. Ezután majd működtetni is kell, egyre több feladata
lesz, módosulhat a költségvetése is. (pl. bérek, hirdetések)
Habány György képviselő: 3.630.000,- forint a dolgozói bérre a kalkuláció. Ez nem kevés?
Kerek Oszkár polgármester: Nem tudjuk előre, hogy mikor kell a segítség. Van arra
tartalékunk, hogy tudjunk majd többlet támogatást biztosítani. Bérleti díjak sincsenek még
kalkulálva. Javaslom az üzleti terv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
50/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településfejlesztési
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.

5./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A 2017.évi belső ellenőrzésről azt kell tudni, hogy év
közben belső ellenőrt kellett váltanunk. Eredetileg négy ellenőrzési pont lett volna, de a rövid
idő miatt három lett. A feltárt hibákra intézkedési terv készült, amiket javítottunk időközben.
Kerek Oszkár polgármester: Van hozzászólás?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez a legfontosabb, mert hiánya miatt akár önkormányzati
támogatásokat is vonhatnak meg.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A belső ellenőr csak javasol, de például az Állami
Számvevőszék ellenőrzés során rögtön büntetést szab ki, amennyiben hiányosságot találnak.
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Kerek Oszkár polgármester: Objektíven kell eljárni, azt kértem a belső ellenőrünktől.
Kértem, hogy a javításokat az érintettek bevonásával végezzék el, hogy még pontosabb és
szabályosabb legyen a munkánk. Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
51/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Belső ellenőrzés 2017.

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzéséről szóló beszámolót jóváhagyja.

6./ Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Minden évben felülvizsgálja a Képviselő-testület a
rendeleteket, amiben bérleti díj szerepel. A MNB 2,4%-os inflációval tervezett, ezalapján 3
százalékos emelést terveztünk, de ez nem olyan mértékű, hogy megfizethetetlen legyen.
Bérlőink rendesen fizetnek, nincs elmaradásuk.
Kassa László képviselő: Hány lakásunk van?
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Kettőt adunk bérbe.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet mellékelve)
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7./ Bérleti díjak felülvizsgálata
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A táblázat azokat a díjakat tartalmazza, amiket a
Településüzemeltetési Kft. szed be, a Kulturális Centrumban, a piacon. Itt is 3 százalékos
emelést javasolnánk.
Kerek Oszkár polgármester: Azt kértem, hogy a bérleti díjak alakulásánál a Kulturális
Centrum előterét vegyük ki, mert nem az a funkciója, hogy ott vásárokat tartsunk. Adjuk ki a
termeket vagy a nagytermet. Javaslom, hogy ezt húzzuk ki.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek, fogadjuk el a javaslatot.
Kerek Oszkár polgármester: Tehát a módosítást elfogadjuk, szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
52/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: 2018. évi bérleti díjak
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „2018. évi bérleti
díjak” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum és a
Tornacsarnok 2018. évi bérleti díjait jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A bérleti díjakat 2018. május 1. napjától kell alkalmazni.
3. A bérleti díjak beszedésére a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. jogosult.

Határidő: 2018. május 1.
Felelős: A Kft. ügyvezetője

8./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: 2016-ban került sor utoljára díjemelésre. Javasoljuk a
termőföldeknél a 2 forintos emelést, ingatlanoknál 10 forintos emelést. Az Ipari park területét
egyelőre nem lehet értékesíteni. Bérbe kell adni a leendő vállalkozásoknak. Ezek a minimális
díjak, amiket a pályázatban is leírtunk.
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Kerek Oszkár polgármester: Az iparterületnek az értéke folyamatosan emelkedik, ahogyan
telik az idő. Elkészül egy új útszakasz hozzá, itt van az autópálya két lehajtóval. A terület
kialakítása is jó, a főútvonalról is lehet látni. Öt évig nem lehet eladni a területeket, de
javaslom, hogy olyan árat állapítsunk meg, ami kicsit magasabb.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Tartalmaz áfát ez a díj? ft/hó/m2 árak vannak feltüntetve.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Ezek áfával növelt árak.
Kerek Oszkár polgármester: Iroda, csarnok, földterület- ezeket lehet majd bérelni. A
földterületre lehet majd csarnokot építeni. Az önkormányzat három csarnokot fog elkészíteni,
de olyan jelentkező is van, aki magának akar majd építeni.
Kassa László képviselő: Van már konkrét jelentkező?
Süki Lóránt: Igen, kellett a pályázathoz is.
Kerek Oszkár polgármester: Azt szeretném, hogy minél tőkeerősebb cégek jelentkezzenek.
Ehhez reklámozni kell majd. Az iparűzési adóra nagy szükségünk volna. Javaslom a rendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet mellékelve)

9./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Átadnám a szót Jegyző Asszonynak.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A Horti Szociális Ellátó Intézmény alapító okiratát kell
módosítanunk. Korábban szerepelt az alaptevékenységekben a demens betegek ellátása. Az
intézmény ilyen betegeket nem lát el, ezért nem kell benne szerepelnie. 2013-ban kettévált az
intézmény, Csány kilépett. Ezt lejelentettük, de a MÁK nem törölte, ezt a kérelmet most ismét
beadjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom az elfogadást.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
53/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102031

Idősek nappali ellátása

2

107052

Házi segítségnyújtás

3

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4

107051

Szociális étkeztetés

3015 Csány, Malom út 1. szám alatti telephely törlése.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban
maradnak.
Jelen módosító okiratot bejegyzése napjától kell alkalmazni.
Felkéri a jegyzőt a módosítás bejegyeztetésére.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Néhány dolgot szeretnék ismertetni. Nyertünk ebben az évben
útépítésekre pénzt. A felújítások megkezdődtek. A lakosok is azt kérik, hogy védjük meg a
felújított szakaszokat. Javaslom, hogy a Táncsics útról és környékéről a 3,5 tonnánál nagyobb
súlyú járműveket tiltsuk ki. Így biztosítva lenne az utak állapota hosszú évekre. Kiegészítve
„csak engedéllyel” táblával. A hivataltól kell az engedélyt kérni, így csak alkalmanként
használnák őket.
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Elkészül az Orvosköz út is. Lakossági megkeresést kaptam: az aláírók ide is 3,5 tonnás tiltó
táblát kérnek, és szeretnék egyirányúsítani az utcát. Minden ott lakó aláírta. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület elfogadja. Véleményeket kérek.
A rendőrséggel is kapcsolatban leszünk, de a Digi Kft. is segítségünkre lehet közterület
figyelő kamerákkal. Kapcsolatot vettünk fel egy céggel, akik egy applikációval foglalkoznak.
Lényege, hogy a büntetések rögtön befutnak az önkormányzathoz. Évi százezer forint alatt
van a működtetése, ezt is meg kell fontolnunk.
Habány György képviselő: Az Orvosköz utca ügyét maximálisan tudom támogatni. Jó
ötletnek tartom. A Hunyadi útnál is egyetértek. A Termelő Szövetkezet járműveivel mi lesz?
Kerek Oszkár polgármester: Ők meg tudják közelíteni a területeket a Csányi út felől. A
Határ úton is végig mehet, és a tanyán keresztül is lehet menni.
Kassa László képviselő: A Termelő Szövetkezettel kellene egyeztetni szerintem.
Mezőgazdasági nagyvállalkozók ki tudnak majd járni? Egyetértek az utak védelmével, de
őket is figyelembe kell venni.,
Kerek Oszkár polgármester: Azért gondoltam a Határ útra, mert ez jelenleg nyitva
maradna. A Táncsics út nem két sávos ezzel szemben. Ez csak elvi kérdés, ha valakinek
ténylegesen ott a telephelye, annak tudunk engedélyt adni. Nem mindegy, hogy egy út 10 évig
út marad, vagy 1-2 éven belül javítani kell.
Horváth Sándor: Ehhez nagy kompromisszum kell, mert nincsenek meg a feltételek.
Telephelyengedélyek olyan helyre vannak kiadva, ahol nincs meg a feltétel. Szerintem el
kellene különíteni a Termelő Szövetkezetet, és más gazdálkodókat. A mezőgazdasági elkerülő
utat már 10 éve szorgalmazom. Az Orvosköz utca problémája örülök, hogy megoldódik, és
van más út is, amit meg kell védeni.
Kerek Oszkár polgármester: Az a véleményem, hogy az út közcélt szolgál, az út
tönkretételét ne támogassa az önkormányzat. A Hősök terén is ez a probléma. A parkot teszik
tönkre a parkolással. Itt majd meg kell oldanunk a parkolók kialakítását. Tiltsuk meg, hogy
kamionok, nagy gépjárművek ne tegyék ezeket az utak tönkre.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A telephelyeket a cégbíróság jegyzi be, ők nem
vizsgálják a feltételeket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
54/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Súlykorlátozó táblák kihelyezése
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Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát
helyez ki a Táncsics útra, valamint a Hunyadi útról nyíló utakra.
A tábla alatt kiegészítő tábla kerül kihelyezésre „Kivéve engedéllyel rendelkezők” felirattal.
Az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki.
Felkéri a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a táblák megrendelésére.
Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Kft. ügyvezetője
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk az Orvosköz út egyirányúsításáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
55/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Orvosköz út egyirányúsítása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Orvosköz útra a Bajcsy
Zsilinszky út 52. szám melletti bejáratnál egyirányú út táblát és 3,5 tonna súlykorlátozó táblát,
a Plébánia Hivatal melletti bejáratához pedig „Behajtani tilos” táblát helyez el.
A súlykorlátozó tábla alatt kiegészítő tábla kerül kihelyezésre „Kivéve engedéllyel
rendelkezők” felirattal.
Az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki.
Felkéri a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a táblák megrendelésére.
Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Kft. ügyvezetője

Kerek Oszkár polgármester: A következő javaslatom a Csillag út forgalmi rendjének
módosítása. A Bajcsy-Zs. út magasabb rendű, ezért a találkozásuknál helyezzünk el
„Elsőbbségadás kötelező” táblát.
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Molnár Istvánné képviselő: Támogatom a javaslatot.
Habány György képviselő: Logikus, figyelemfelhívó táblát is tegyünk ki.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
56/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Csillag úton forgalomváltozás
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csillag út Bajcsy Zsilinszky út
találkozásánál a Csillag útra „Elsőbbségadás kötelező” táblát helyez el.
A Bajcsy Zsilinszky út Kossuth Lajos út felőli bekötő szakaszáról az „Elsőbbségadás
kötelező” tábla eltávolításra kerül, és kihelyezésre kerül egy főutat jelző tábla.
Felkéri a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a táblák megrendelésére.
Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Kft. ügyvezetője

Kerek Oszkár polgármester: Közmeghallgatást kell tartanunk. Javaslom, hogy május 9-én
szerdán 16:00 órakor legyen.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
57/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Közmeghallgatás 2018
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 9-én 16.00 órára
közmeghallgatást tűz ki.
A közmeghallgatás helye: Kulturális Centrum díszterme
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Témája: 2017. évi zárszámadás
2018. évi költségvetés
Egyebek
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot értesítse.
Határidő: 2018. május 9.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a garázssorról a következő képviselő-testületi
ülésen tárgyaljunk.
Megkeresett Urbán Jánosné, a Csóry Sándor pályázaton szeretnének indulni. Ahhoz, hogy
induljanak, önkormányzati erkölcsi támogatás szükséges.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
58/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Népdalkör pályázatának támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Horti
Népdalkör Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott 1.000.000,- Ft összegű pályázatához.
Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint
Kerek Oszkár polgármester: Az egészségközpontnál van 3 parkoló, amit az autósok nem
vesznek figyelembe. Figyelemfelhívásként a Kreszben ezeket a helyeket X-el jelölik.
Habány György képviselő: sárga festékkel kell felfesteni.
Kerek Oszkár polgármester: Az első a parkoló bejárata. A másik egy mozgáskorlátozott
parkoló. Tudom, hogy kevés a hely, de oda is kellene. Az orvosi rendelő főbejáratánál mentő
parkoló van, oda is mindig beállnak. Mi a véleményetek erről?
Habány György képviselő: Maximálisan támogatom. Nem emlékszem, a mozgáskorlátozott
parkolóhely fel van festve?
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Kerek Oszkár polgármester: Igen, tábla is van. Van útjelző festékünk, ezzel jelölnénk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagyon fontos lenne, mert a mentőautó hétfőn nem tudott
beállni.
Kerek Oszkár polgármester: Gyakran nagy a forgalom, de át kell gondolnunk a parkolási
lehetőségeket. Az út nem alkalmas arra jelenleg, hogy két sávos legyen.
Habány György képviselő: Egyirányúsítás megoldaná a problémát?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, át kell gondolni.
Habány György képviselő: Megnövelné a Rákóczi út forgalmát, de sokkal jobb lenne.
Parkolásnál is sokkal könnyebb lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Elfogadjuk a javaslatot?
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom!
Kerek Oszkár polgármester: Tehát a főútról egyirányú lesz az Iskola út, a Rákóczi útról
behajtani tilos.
Molnár Istvánné képviselő: Mit szólnak majd a lakosok?
Habány György képviselő: Megoldható, úgy gondolom.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A közszolgáltatások miatt kell ezt megoldani, nem a
lakosok miatt. A főúton a gyalogátkelőhelynél is van probléma, sokkal jobb lesz így.
Elsőbbségadás táblát is kell tennünk a kereszteződésbe.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
59/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Egészségügyi Központ előtt forgalom elől elzárt terület kijelölése
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi Központ melletti zárt
parkoló bejáratához, valamint az Egészségügyi Központ bejáratához és a mozgáskorlátozott
parkoló előtti részre várakozni tilos jelzést, azaz X-jelet fest fel.
Felkéri a Településfejlesztési Kft. ügyvezetőjét az intézkedés megtételére.
Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2018. május 15.
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Kerek Oszkár polgármester: Az Iskola útnak a Kossuth L. út és a Rákóczi F. út szakasza
egyirányú legyen, szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
60/2018. (IV.25.) KT határozat
Tárgy: Iskola út egyirányúsítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskola út Kossuth Lajos út felöli
bejáratához egyirányú út jelzést, valamint 3,5 tonna súlykorlátozást jelző táblát helyez el.
A Rákóczi út Iskola út csatlakozásához „Behajtani tilos” tábla, valamint „Állj! Elsőbbségadás
kötelező” tábla kerül kihelyezésre.
A súlykorlátozó tábla alatt kiegészítő tábla kerül kihelyezésre „Kivéve engedéllyel
rendelkezők” felirattal.
Az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki.
Felkéri a Településfejlesztési Kft. ügyvezetőjét a táblák megrendelésére.
Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2018. május 15.

Kerek Oszkár polgármester: Ismét indulhatunk útépítési pályázaton. Lehetőség, bele kell
vágnunk úgy gondolom. Kértem erre árajánlatot. Feltétele: 15 millió forint az állami
támogatás, amihez 2,5 millió forint önerő szükséges. Május 2-ig kell beadni a pályázatot.
Mátra út szakasza: 6.313.000 ft. Szövetkezet út szakasza: 6.350.000 ft. A Bajcsy-Zs. út és a
Tűzoltó út csatlakozása: 3.600.000 ft. A Szabadság tér szakasza: 2.400.000 ft. A könyvtárhoz
vezető útszakasz:1.131.000 ft. A Honvéd út bekötő szakasza: 884.000 ft. Ez összesen:
20.678.000 Ft. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, 3millió forintot kell hozzátennünk.
Habány György képviselő: A Honvéd út is elég rossz állapotú.
Kerek Oszkár polgármester: A játszótér melletti útszakasz is nagyon rossz. Jövőre
készülnének el, és 2020-ig kell elszámolni. Tudunk-e hozzátenni 5 millió forintot, hogy
elkészüljön minden, vagy csökkentsük a tervet?
Habány György képviselő: Addigra az ipari parkból is lesz bevételünk, javaslom fogadjuk el
a felvetést.
Molnár Istvánné képviselő: Támogatom az útépítést.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a képviselő-testületet szavazzunk.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
61/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Pályázat belterületi utak, járdák felújítására
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. melléklet II.2.
pont c) pontjában meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására.
A pályázat keretében felújításra kerül a Szövetkezet, Mátra és Bajcsy Zsilinszky utak,
valamint a Szabadság tér.
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 3.661.606,- Ft önerőt az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A bölcsőde építése kapcsán kell döntenünk. Kialakításához
meg kell vásárolnunk néhány területet, az adás-vételi szerződés aláírásához szükséges a
Képviselő-testület felhatalmazása.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
62/2018. (IV.25.) KT határozat

Tárgy: Ingatlanvásárlás bölcsödéhez
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a horti 964, 965, 966 és
967 hrsz-ú ingatlanok összesen 3862 m2 területű részét 1.000,- Ft/m2 áron.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
a polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a részvételét mindenkinek, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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