JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 07.17-én megtartott
rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
95/2018.(VII.17.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Ipari park tervezése
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 17-én
megtartott rendkívüli 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

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő

Napirend:
1./ Ajánlatok Ipari Park tervezésére
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy
a kiküldött napirendet fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Ajánlatok Ipari Park tervezésére.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkaptuk a 3 árajánlatot az Ipari Park tervezésére, melyet
mindenkinek kiküldtünk. Javaslom, hogy a legkisebb összegű ajánlatot fogadjuk el, melyet a
kaposvári Equinox Consulting Kft. adott, 15.621.000,- Ft összegről.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
95/2018. (VII.17.) KT határozat
Tárgy: Projekt tervezés
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1. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Iparterület kialakítása
Horton”
című,
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00003
azonosítószámú
projekt
megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátásával a legalacsonyabb árajánlatot
adó Equinox Consulting Kft.-t (7400 Kaposvár, Damjanich u. 6. II. lph.3/2.) bízza
meg és köt vele szerződést bruttó 15.621.000,- Ft összegben.
Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A Kossuth út Iskola út felőli részénél lebontottak egy családi
házat és bódét építettek helyette az utcafrontra, ahol árusítást végeznek. Rendeletünkben a 20
m2 -t meghaladó építmény engedély köteles, valamint figyelembe kellene venni a Településképi
Arculati Kézikönyvben meghatározottakat.
A Kossuth úton történő árusítás egyébként is a közútkezelő hozzájárulásához kötött. A kiadott
hozzájárulások olyan előírásokat tartalmaznak, melyek nem teljesíthetők, pl. saját ingatlanukon
belül kellene parkolót kialakítani. A járdát sem foglalhatják el a járókelők elől, valamint a
kerékpár sávot is szabadon kell hagyni. Mindenképpen egyeztetni kellene a közútkezelőnek
először az önkormányzattal a hozzájárulások kiadása előtt.
Mi a Képviselő-testület véleménye ezekről a dolgokról?
Molnár Istvánné képviselő: Helyes ez a gondolat az építéssel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Azt gondolom, hogy katasztrofális dolog lenne, ha a
Kossuth úton pl. több házat lebontanának, és bódékat építenének oda. Rendkívül rontaná a
településképet, főleg mivel fő útról beszélünk. Ezt korábban nyilvánvalóan azért nem
szabályoztuk, mert senki fejében sem fordult meg az, hogy családi házat bontanak le azért, hogy
árusító helyet építsenek a helyére. Ami pedig benne van a rendeletben, azt tartsák be.
Az árusítást is szabályozni kellene.
Kassa László képviselő: Ami a rendeletünkben benne van, azt tartassuk be. Ki kellene menni
megnézni a bódét. A településképet rontja az tény. Az ilyen esetek miatt a rendeletet át kell
dolgozni, és legközelebb elfogadjuk.
Az utcai árusítás valóban nem szép látvány, de az emberek megélhetését segíti. A közútkezelő
is így van ezzel a kérdéssel.
Habány György képviselő: Körültekintően kell eljárnunk az építési szabályozásnál,
figyelembe kell venni a magasabb szintű rendeleteteket. A bódéval kapcsolatban a saját
rendeletünk alapján el lehet járni.
Az árusokkal kapcsolatban járhatónak látom azt az utat, hogy az önkormányzat nézze meg,
milyen körülmények között árusítanak, ezt szabályozhatjuk. A saját maguk által megtermelt
dolgokkal viszont jövedelmüket tudják biztosítani, vagy kiegészíteni. Egyébként a közlekedési
szabályt nem az árusok szegik meg, hanem a vásárlók.
Molnár Istvánné képviselő: Az árusítást normális keretek között támogatom.
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Kerek Oszkár polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat, megnézzük a módosítás
lehetőségét az építkezésekkel kapcsolatban, az árusítás körülményeiről pedig próbálunk a
közútkezelővel egyeztetni.
Több téma nem lévén az ülést bezárom.

kmf.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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