JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 27-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
81/2018.(VI.27.)
82/2018.(VI.27.)
83/2018.(VI.27.)
84/2018.(VI.27.)
85/2018.(VI.27.)
86/2018.(VI.27.)
87/2018.(VI.27.)
88/2018.(VI.27.)
89/2018.(VI.27.)
90/2018.(VI.27.)
91/2018.(VI.27.)
92/2018.(VI.27.)
93/2018.(VI.27.)
94/2018.(VI.27.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
munkájáról
Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
Kompetencia és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzata
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Szerződés módosítása
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás – elnöki döntés
Bag Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz
Verseg Község Önkormányzatának csatlakozása a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz
Polgármesteri döntés
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási
Szabályzata
Forgalmi rend változás módosítása Iskola úton
Delegálás társulási ülésre
Bölcsőde tervezés
Szociális intézmény tervezés
A 963 hrsz-ú ingatlan kisajátítása
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 27-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Süki Lóránt Településfejl. Kft ügyvezető, Horváth Sándor Idősügyi Tanács
elnöke, Karczagné Nagy Klára, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagjai, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Fodor Gáborné védőnő, Berta Imréné Szoc. Ell. Int. vezetője, Virágné Csábi
Viola isk. igazgatóhelyettes, Godó István Településüz. Kft. ügyvezető, Barati János r.őrgy.

Napirend:
1./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Hatvan Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott
2./ Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról,
Kompetencia és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzat
Előterjesztő: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
3./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
előterjesztése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Csontos András képviselő úr
bejelentette távolmaradását. Megállapítom, hogy a 7 Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van,
az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy a kiküldött napirendet fogadjuk el. A
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
1.Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Barati János őrnagy urat, a Hatvani Rendőrkapitányság
Körzeti Megbízott Alosztály vezetőjét. Van-e kiegészítése a beszámolóhoz?
Barati János r.őrgy.: Kapitányságvezető úr nem tudott eljönni. Köszönetét szeretné kifejezni
az Önkormányzat támogatásért. A két körzeti megbízott jelenleg egy bírósági tárgyaláson van,
így ők sem tudnak jelen lenni. Egyéb kiegészítésem nincs, szívesen válaszolok kérdéseikre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Prevenció helyzetéről számolnak be a kábítószerrel
kapcsolatban. Milyen lehetőségeik vannak helyi szinten a könnyebb drogok megállítására,
hiszen ezeket nem büntetik. Hortot érinti-e ez a dolog, használják-e ezeket a szereket?
Interneten is lehetett olvasni, hogy szinte egy egész iskola drogozott egyszerre.
Barati János r.őrgy.: Nincsenek tesztelve az újabb drogok, rögtön piacra dobják, később
derülnek ki a hatások. Fiatalok talán egyre kevesebbet használják úgy tűnik, vagy legalább is
kevesebb derül ki. Egyre olcsóbbak ezek. Ellenőrizzük az iskolákat. Otthon házilag is tudják
keverni, a végén, akihez hozzájut, szinte nem is tudja milyen összetevőkből áll, és milyen hatást
válthat ki. Csak a szülők-iskola-rendőrség közös összefogásával lehetne csökkenteni a szerek
fogyasztását. Az ára miatt bárki könnyen hozzájuthat.
Kerek Oszkár polgármester: A településen vannak olyan munkavállalók, akik itt dolgoznak,
nem tudunk róluk semmit, van-e munkavállalói engedélyük, valószínűleg nincsenek bejelentve.
Csoportosan járnak a településen, nem vagyunk nyugodtak miattuk. Illegálisan végzik
tevékenységüket, nem tudjuk, hogy migránsnak nevezhetők-e. Szeretném tudni, hogy mit lehet
kezdeni ezekkel?
Másik probléma a közterületi jelenlét. Megyei rendőr-főkapitány úr nyilatkozta, hogy ő
szeretne minél több gyalogos rendőrt a településeken, de a valóságban nem így van. Szeretném,
ha a helyi körzeti megbízottak valóban itt tartózkodnának a településen, járnák az utcákat.
Határhoz rendelik őket, traffipaxozni küldik őket, adminisztrációs munkájuk van, ezért kevés
időt tudnak ténylegesen a területen tevékenykedni. Ezt már többször elmondtam, de nem
változik semmi. Már a Képviselő-testület is egyetért azzal, hogy legyen közterület-felügyelőnk.
Barati János r.őrgy.: Kapitány úr jelezte ezt a problémát. Ez felmerül más településen is.
Ezután felváltva fognak szolgálatba járni, így a 24 órából 17 órát tudnak itt tölteni. Sok a feladat
számukra, de tudniuk kell, hogy ezzel jár a munkájuk. Szolgálat átszervezéssel igyekszünk
megoldani a problémát.
Kerek Oszkár polgármester: Szeretném megköszönni a rendőrség a munkáját. Kérem, hogy
fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
81/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort
nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját jóváhagyja.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról,
Kompetencia és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzat.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A beszámoló tükrözi az óvodában végzett tanévi munkát. Vane kérdés, hozzászólás?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagyon részletesen tartalmaz minden óvodával kapcsolatos
adatot. Örvendetes, hogy a nagycsaládosok száma növekedett.
Beszámolnak az ellenőrzésekről, melyek igazolják az ott végzett tökéletes munkát, és ez
garancia lesz a bölcsődéhez is.
Blahó Éva képviselő: Az iskolában közeli rálátásunk van az óvoda munkájára, mivel hozzánk
kerülnek a jól felkészített gyerekek. Kívánom, hogy sok örömük legyen a felújított óvodában,
és legyen sok gyerek, aki odajár. Gratulálok munkájukhoz!
Molnár Istvánné képviselő: Nagymamaként lehetőségem volt, hogy belelássak az óvoda
munkájába. Többször voltam tanúja annak, hogy lelkiismeretesen készítik fel a gyerekeket az
iskolára, valamint helyi fellépésekre. Örülök, hogy ennek az óvodának a településen kívül is jó
híre van. Gratulálok ehhez a kiváló munkához!
Kerek Oszkár polgármester Jelen van az iskola igazgatóhelyettese is. A kitűnő tanulók aránya
kb. 30 %, ami nagyon jó, és mindemellett sikereket érnek el versenyeken is.
Ezt vissza lehet vezetni az óvodához is, ahol jól felkészítették őket, és ez folytatódik az
iskolában is.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat!
Köszönöm a fenntartónak az anyagi támogatást, mely segítségével néz ki így az óvodánk. A
szakmai munkára is odafigyelünk. Rengeteg az adminisztrációnk, ezzel a gyerekektől veszik el
tőlünk az időt. Sokszor otthon készítem el ezeket a munkákat. Igyekszünk mindent
lelkiismeretesen végezni.
Köszönjük a Képviselő-testület pozitív hozzáállását!
Amikor készült a beszámoló, még nem volt kész az udvari játékunk, azóta viszont elkészült, 1
M Ft értékben, alapítványi támogatásból.
Kerek Oszkár polgármester: Reméljük hamarosan elkezdődhet az energetikai felújítás 50 M
Ft-os beruházással. A működtetést teszi még hatékonyabbá ez a fejlesztés.
Szeretném megköszönni és elismerni minden óvodai dolgozó munkáját.
Kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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82/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2017/2018-as
tanévéről
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2017/2018-as
tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: Amikor megemelték az óvodapedagógusok
hozzárendeltek rengeteg munkát is. Ehhez kapcsolódik a Kompetencia Szabályzat is.

bérét,

Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Kötelező volt ezt a szabályzatot elkészíteni. Ha lesz egy
központi béremelés, akkor differenciáltan lehet adni a dolgozóknak. Teljesítményértékelési
csoportot is létre kell hoznunk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van önértékelés és vezetői értékelés. Valójában a felét adja
a dolgozó magának, másik felét a vezető, 0-3 pont közötti az értékelés. Ebből hogy lehet 80
%-ot vagy 100 %-ot megadni? Lehet, hogy szerények a dolgozók, és nem merik megadni
maguknak a maximális pontot.
Habány György képviselő: Az én munkahelyemen is így működik a teljesítményértékelés.
Egyre több helyen vezetik be.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a Kompetencia és Teljesítményalapú
Értékelési Szabályzat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
83/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Kompetencia és
Teljesítményalapú Értékelési Szabályzata
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Kompetencia
és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzatát elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
előterjesztése.
(Írásos anyag mellékelve.)

Fejlesztése

Társulás

5

Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Kérem, hogy fogadjuk el
a határozati javaslatokat. Elsőként a Társasági Szerződés módosításának elfogadásáról
szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
84/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Társasági szerződés módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részesedésszerzésével összefüggésben
szükséges társasági szerződés-módosítást, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az
alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás
Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő: a társulási tanács ülésén

Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el azt a javaslatot, mely szerint a társulás
elnöke két ülés közötti időszakban gyakorolhassa szavazati jogát
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
85/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Elnöki döntés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a Társulás
elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze alapján megillető szavazati jogát
a Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács
részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja.
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Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő: a társulási tanács ülésén
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el Bag csatlakozását a társuláshoz.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
86/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Bag Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy Bag
Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel meghozott
képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap első napjával
és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés
melléklete szerint.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester
Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített
többséggel meghozott határozata meghozatalát követően
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el Verseg csatlakozását a társuláshoz.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
:
87/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Verseg Község Önkormányzatának csatlakozása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy Verseg
Község Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel meghozott
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képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap első napjával,
de legkorábban 2018. október 1. napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1.
mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester
Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített
többséggel meghozott határozata meghozatalát követően

Kerek Oszkár polgármester: Legtöbbször a hulladékgazdálkodás miatt kell rendkívüli
Képviselő-testületi ülést tartanunk. Javaslom, hogy hatalmazzon fel a testület azzal, hogy
eljárjak ilyen esetekben.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
88/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Polgármesteri döntés

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy Hort
Nagyközség
Önkormányzatának
polgármestere
a
Zagyvakörnyéki
Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás halaszthatatlan ügyeiben a Képviselőtestület két ülése között a döntési jogot utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A köztulajdonban álló gazdáságoknak előírja a törvény,
hogy rendelkezni kell Javadalmazási Szabályzattal, mely a tisztségviselő és FB tagjaira
vonatkozik. A cégbíróságnak kell majd megküldenünk.
Habány György képviselő: A fizetés munkaszerződés alapján jár, a jutalomnál pedig
javasolnám, hogy jutalomban ”részesülhet” kifejezés szerepeljen ne a „részesül”.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel a módosítással fogadjuk el a szabályzatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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89/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzatát jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Hoztunk egy rendelkezést az iskola út forgalmi rend változására,
azonban vannak olyan időszakok, amikor nincs nagy forgalom, ezért javaslom
időkorlátozáshoz kötni a módosítást, azzal, hogy csak 7-17 óráig legyen érvényes. Lényegében
a közötte lévő időszakban van nagyobb forgalom az óvodánál, valamint orvosi rendelőknél.
Utána ne zavarja a korlátozás az ott közlekedőket.
Habány György képviselő: A célja az volt a rendelkezésnek, hogy az óvodánál és orvosi
rendelőknél ne legyen balesetveszélyes a közlekedés. Egyetértek a polgármester úr javaslatával.
Molnár Istvánné képviselő: Én is szerettem volna ezt javasolni, egyetértek vele.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a módosító javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
90/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Iskola út forgalmi rendje
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskola úton kihelyezett „Egyirányú
út” és „Behajtani tilos” táblák alá kiegészítő táblát helyez el az alábbi szöveggel:
”Hétköznapokon 7-17 óráig”.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. július 31.
Kerek Oszkár polgármester: Holnap nem tudok megjelenni a hulladékos társulási ülésen,
ezért a jegyzőnő megy el helyettem. Ehhez a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges.
Kérem, szavazzunk erről.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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91/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Delegálás társulási ülésre
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. június 28-án tartandó ülésére
Laczikné dr. Barati Katalin jegyzőt delegálja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően szavazzon.
Felelős:
jegyző
Határidő: a társulási tanács ülése

Kerek Oszkár polgármester: A bölcsőde tervezői feladatra 3 ajánlat érkezett. közülük kellene
kiválasztani a tervezőt. A legkisebb összeget, 7.200.900,- Ft-ot a Pro-Equity Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. adta.
Javaslom, hogy ezt a céget jelöljük ki.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
92/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Bölcsőde tervezés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Horton” című,
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok lebonyolításával a legalacsonyabb árajánlatot adó Pro-Equity Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.-t (1025 Budapest, Szépvölgyi út 84. 1. em. 1.) bízza meg és köt vele szerződést
bruttó 7.200.900,- Ft összegben.
Határidő: 2018. július 16.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A bölcsődénél egyébként 21 parkolóhely jönne létre. Még a
csapadékvíz elvezetők lefedésével is tudunk parkolókat nyerni. Ahhoz be kellene csövezni
ezeket, utána leaszfaltozni, ami nem kevés pénzbe kerülne.
Fontos, hogy a projekteknek annyi a pénzből kell megvalósulniuk, amennyit nyertünk. Az állam
nem tud hozzá tenni abban az esetben, ha közben drágulás történik. Saját magunknak kellene
ezt finanszírozni.
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Kerek Oszkár polgármester: A Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése pályázathoz
szükséges tervezésre is beérkezett 3 ajánlat. A legkisebb összegű ajánlatot, 774.700,- Ft-os
összeggel a KJT Építész Stúdió Kft. adta. Javaslom, hogy ezt fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
93/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Szociális intézmény tervezés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Horton” című, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú projekt
megvalósításához szükséges tervezési feladatok lebonyolításával a legalacsonyabb árajánlatot
adó KJT Építész Stúdió Kft.-t (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.) bízza meg és köt vele
szerződést bruttó 774.700,- Ft összegben.
Határidő: 2018. július 16.
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Kossuth úton Csábi László előtetőt szeretne építeni a
családi ház garázsa elé. Ez nyitott lenne. Helyi rendelet erről nem rendelkezik, ezért a
Képviselő-testületnek kell dönteni róla.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Attól függ, hogy milyen anyagból lenne a fedés. Valami
vázrajz kellene. Milyen magasat akar, milyen széleset?
Habány György képviselő: Valamit adjon be róla, méretekről legalább.
Kerek Oszkár polgármester: Lényeg, hogy szinkronizáljon a meglévő tetővel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Bitumenes zsindely lenne, amit tilt a rendelet. Kérünk
tőle valami rajzot.

Kerek Oszkár polgármester: A bölcsődei terület kisajátításánál eredetileg 500 m2 terület
szerepelt, de a határok módosításával 570 m2-re módosult. Kérem, hogy ezt fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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94/2018. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: A 963 hrsz-ú ingatlan kisajátítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a horti 963 hrsz-ú ingatlan 570 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. július 16.
Kerek Oszkár polgármester: Az ipari parkra megkaptuk az első előleget. Környezetvédelmi
hatástanulmány elkészítése folyamatban van, valamint a tervező kiválasztása.
Több téma nem lévén az ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm a megjelenést!
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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