JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 07.24-én megtartott
rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
96/2018.(VII.24.)
97/2018.(VII.24.)
98/2018.(VII.24.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Polgármester felhatalmazása döntéshozatalra
Önkormányzat hitel felvétele
Iratkezelési Szabályzat
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 24-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő

Napirend:
1./ EFOP-1.8.2-17 számú Praxisközösség működtetésére kiírt pályázat közbeszerzéssel
kapcsolatos eljárása
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:
EFOP-1.8.2-17 számú Praxisközösség működtetésére kiírt pályázat közbeszerzéssel
kapcsolatos eljárása.
Kerek Oszkár polgármester: A pályázattal kapcsolatban olyan fázisba érkeztünk, amikor
nagyon sok eszközt kell beszerezni. Ha a Képviselő-testület meghatalmaz, hogy eljárjak ezzel
kapcsolatban, nem kellene minden elért szakasznál összehívni a testületet. A beszerzésre
fordítható összeg max. 4 M Ft.
Csontos András képviselő: Szeretnék tájékoztatást kérni a pályázat részleteiről.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A pályázat részét képezi eszközbeszerzés, tréningek,
valamint előadássorozat. 20 hónap futamidejű, a lényeg, hogy többlet szolgáltatást tudjunk
biztosítani, melyeket egyébként a TB nem támogat. Vannak kötelező, és szabadon választott
elemek. Tréningeket tartalmaz pl. a lakosságnak, ill. a praxisban résztvevő személyzetnek.
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Különböző előadások megtartására hívhatunk előadókat, egészségnapot szervezhetünk.
Nagyon sok eszközt szerezhetünk be.
Bármit kívánunk beszerezni, 3 vagy 5 ajánlatot kell bekérni eszközre és szolgáltatásra egyaránt.
Rendkívül munkaigényes az egész pályázat. Minden szakasznál a Képviselő-testületnek kellene
dönteni, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el. Ezért lenne célszerű, hogy hatalmazzuk fel a
polgármestert, mert igen gyakran kellene összeülnünk ezek miatt.
Egyébként is ez a gesztor önkormányzat feladata. Az eszközök itt maradnak Horton.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
96/2018. (VII.24.) KT határozat
Tárgy: Felhatalmazás döntéshozatalra
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hort nagyközség
polgármesterét, hogy az EFOP-1.8.2-17-2017-00014 azonosító számú, „Praxisközösség
létrehozása Hort Nagyközségi Önkormányzat vezetésével” című pályázat tárgyieszköz
beszerzései során 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forint összeghatárig a Képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett önállóan döntsön.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Elindultak a projektek. Ezzel kapcsolatban volt egy tájékoztató
a Megyeházán, ahol elmondták, hogy a pályázatokkal kapcsolatban költségnövekedést nem
fogadnak el, vagyis nekünk kell a különbözetet megfinanszírozni, vagy elállhatunk a
pályázattól. Felmerültek előre nem várt kiadások pl. a bölcsőde, valamint ipari park területének
megvásárlásra kapcsán, a polgármesteri hivatal hátsó épületének megépítése, könyvtár
tetőjének átalakítása, valamint a szociális pályázat tervezése során is előre nem látható
költségek merültek fel. A munkadíjak, anyagárak is rohamosan emelkednek. Önmagukban a
tervezések is többlet költséget okoznak. Várhatóan közel 20 M Ft többlet költség lesz a
pályázatoknál, melynek finanszírozására hitel felvételét javaslom.
Csontos András képviselő: Miért kell hitelt felvennünk? Tartalékból nem tudjuk
finanszírozni?
Kerek Oszkár polgármester: 6 M Ft tartalékot terveztünk, ami ezt nem fedezi. Ezekre a
fejlesztésekre szükségünk van, egyébként nem tudnánk önerőből megoldani, valamint az
épületeink fenntartása is gazdaságosabb lesz az energetikai felújítások után.
Kassa László képiviselő: Meg kell nézni, milyen kamatok vannak. Óvatosan kell bánni a
hitellel, én nem támogatom. Ki kell gazdálkodni.
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Kerek Oszkár polgármester: Az előre nem látható költségeket sajnos nem tudjuk
kigazdálkodni.
Csontos András képviselő: Azt javaslom, hogy addig, amíg tudjuk finanszírozni a költségeket
nem kellene felvenni a hitelt, csak akkor indítsuk el, amikor elfogy a pénzünk.
Kerek Oszkár polgármester: Az ipari parknál földterületet kell megvásárolnunk. A kisajátítás
után 15 napon belül ki kell fizetni a területek árát. Saját erőből már kettőt ki is fizettünk, amíg
nem érkezett meg a pályázati pénz. Ha lenullázzuk magunkat, nem tudjuk finanszírozni az
intézményeinket. Két megoldás van, vagy visszaadjuk a pályázatot, vagy kipótoljuk az összeget
hitellel.
Molnár Istvánné képviselő: Nem gondolom, hogy ezzel túlzottan eladósodnánk. Később pl.
ha a jelenlegi szociális épületrészt el is adhatjuk.
Csontos András képviselő: Tudom, hogy minden pályázat többlet költséggel jár. Támogatom
a hitelfelvételt.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az önkormányzat legfeljebb 10 M hitelt tud felvenni,
ettől magasabb összeghez államtitkári engedély szükséges. A másik felét önkormányzati cégek,
esetleg a Kft. is felveheti.
Kerek Oszkár polgármester: Én is a biztonságra törekszem, ezért javaslom, hogy most 10 M
Ft hitelt vegyünk fel, a további lehetőségeket pedig vizsgáljuk meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
97/2018. (VII.24.) KT határozat
Tárgy: Hitelfelvétel
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatok
költségnövekedésének fedezésére 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű hitelt vesz fel.
Felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvételhez ajánlatokat kérjen.
Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: polgármester
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A januárban bevezetett iratkezelési szakrendszer miatt
új Iratkezelési Szabályzatot kellett készítenünk, melyet a Levéltár és a Kormányhivatal már
jóváhagyott. Szükséges, hogy a Képviselő-testület is elfogadja a kiküldött anyag alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a szabályzatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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98/2018. (VII.24.) KT határozat
Tárgy: Iratkezelési Szabályzat
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Polgármesteri Hivatal
Iratkezelési Szabályzatát jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Mindenkinek köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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