JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 3-án
megtartott üléséről

Határozat
száma:
101/2018.(10.03.)
102/2018.(10.03.)
103/2018.(10.03.)
104/2018.(10.03.)
105/2018.(10.03.)
106/2018.(10.03.)
107/2018.(10.03.)
108/2018.(10.03.)
109/2018.(10.03.)
110/2018.(10.03.)
111/2018.(10.03.)
112/2018.(10.03.)
113/2018.(10.03.)
114/2018.(10.03.)
Rendelet száma:
9/2018.(10.03.)
10/2018.(10.03.)
11/2018.(10.03.)

Tárgya:
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 2017.
évi beszámolója
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Társasági Szerződés módosítása
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás elnökének tiszteletdíja
Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. visszapótlási kötelezettsége
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2018.I. félévi gazdálkodása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás elnökének tiszteletdíja
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2018. I. félévi költségvetésének módosítása
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2018. I. félévi költségvetésének módosítása
BURSA HUNGARICA pályázat
BURSA HUNGARICA pályázat szabályzata
Kulturális Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
Közbeszerzési eljárás lezárása
Közbeszerzési eljárás elindítása
Gondozási segély iránti kérelem elbírálása
Tárgya:
Az önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének módosítása
Szociális rendelet módosítása
Térítési díjról szóló rendelet módosítása

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 3-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő, Habány György képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Gábor Attila Pü.biz.tag, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tag, Süki Lóránt Horti
Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető, Erdélyi Renáta horti lakos, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Czibolya Béláné FB. elnök, Fabu Anna Márta FB tag, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Szabóné Sőregi Melinda Kulturális
Centrum igazgató, Godó István Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft., Balog
Gyuláné Nyugdíjas klub vezetője, Berta Imréné Szoc. Ellátó Intézmény vezetője.

1./Tájékoztató a Horti Batthyány József Általános Iskola munkájáról
Előterjesztő: Filep Bertalan iskolaigazgató
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Szociális rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Térítési díjakról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
október 5-én tartandó ülésének előterjesztései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
7/. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
október 5-én tartandó ülésének előterjesztései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
8./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 5 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:
Tájékoztató a Horti Batthyány József Általános Iskola munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Hosszú, részletes tájékoztatást olvashattunk. Van-e kiegészítés
igazgató úr részéről?
Filep Bertalan igazgató: Teljes beszámolót kapott a Képviselő-testület. Az előző években
rövidített változatot küldtem, de szerettem volna, hogy a Képviselő-testület belelásson
mélyebben a munkánkba.
Nem szeretném kiegészíteni, minden benne van. Azóta elindult az épület felújítása. Közben
sakkozunk a gyerekekkel, ki hova menjen. Jobb lett volna, ha a nyáron elkészül, de meg kell
oldani. 78 M Ft értelmesen kerül felhasználásra.
Dolgozunk, folyamatosan. Szívesen válaszolok a kérdésekre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Végig olvasva meglepő volt, hogy a gyerekek milyen
komoly eredményeket értek el, országos szinten jegyzik őket. Az iskolában dolgozók munkáját
dicséri. Mikorra fejeződik be a felújítás?
Filep Bertalan igazgató: Nem vagyunk szakmailag lemaradva a városi iskoláktól, látható az
eredményekben is. Tehetség-pont lettünk.
Szeptember 15-ig összerakják a rendszert, a hónap végére be kell, hogy induljon a fűtés. A hét
elején megjelennek az elektromos szerelők is, akik a kazán bekötéseket elvégzik.
Molnár Istvánné: Én is gratulálok a szép eredményekhez. Ha befejeződik a fűtés korszerűsítés,
valószínűleg festés is lesz. Folyamatosan végzik a munkálatokat? Látványnak szörnyű most az
iskola, főleg az elsősöknek. Mikorra várható a vége?
Filep Bertalan igazgató: Szeptember végéig szerettük volna befejezni legkésőbb, de nem így
alakult. November végére kész kell lenni az épületnek. A parkettás termeken kívül padlózás
lesz, és teljes festés. Lesz olyan is, ahol csak javítások lesznek a padlózatnál. Reméljük
mindenki elégedett lesz. Az elsősöket mi sem szerettük volna a tornaterembe tenni, de a
szülőkkel egyeztetve, megértik a problémát, és azon leszünk, hogy minél előbb kész legyen. A
nem tervezett festéseket is el fogjuk végezni, hogy minden terem megfelelő állapotú legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Horton az iskolai és óvodai nevelés nagyon magas szinten van.
Igazgató úrnak gratulálok eredményes munkájukhoz! Az iskola épülete az önkormányzat
tulajdona, nekünk sem mindegy, hogy milyen állapotú. Közös használatú a tornaterem. A KLIK
igazgatójával megegyeztünk abban, hogy a két kazán a tornaterem fűtését is elbírja.
Filep Bertalan igazgató: 200 kW-os kazánnal sokkal több vizet tudunk megmozgatni, és a
fűtésszerelők szerint javulnia kell a fűtésnek, mivel nagyobb teljesítményű berendezéssel fog
működni.
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Az elektromos hálózat, fűtés, padlózat is megújul, ha később megvalósul a külső szigetelés is,
még gazdaságosabban fogunk működni.
Reméljük, hogy elegendő lesz a két kazán a tornateremhez is, de ott is célszerű lenne cserélni,
ha lesz pályázati lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: Mindkét nevelési, oktatási intézményünk teljesen meg fog
újulni. Eddig is próbáltunk fejleszteni, de most valósul meg a teljes felújítás.
Blahó Éva képviselő: Büszke vagyok a kollégáimra, mert ezek az eredmények, melyek évről,
évre valósulnak meg, a sok egyéb adminisztrációs munka mellett történnek. Vannak olyan
szülők, akik korábban elviszik a Berzébe gyerekeiket, de azt a pluszt, amit itt megkapnak, ott
nem működik. 12-13 éves gyerekeknek még itt lenne a helyük. További jó munkát kívánok
nekik.
Filep Bertalan igazgató: Vezetői tanfelügyeletem lesz, majd teljes tanfelügyelet, így a káosz
közepén.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A tervezett bevétel több volt, mint a megvalósult, ezért
módosítani kell a rendeletünket. Az intézményeknek át kell adnunk a működéshez szükséges
pénzeszközöket, ezért az I. félév kiadások is ennek megfelelően változtak.
Létszámok kevesebbek voltak a tervezett szintnél. Támogatások az egyesületeknek még
részben bent vannak.
Van-e észrevétel, hozzászólás?
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását a kiküldött
előterjesztésnek megfelelően:
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (X.03.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Érdemi változás nem lesz a rendeletben, mindössze a
törvényi változások miatt aktualizálnunk kell, valamint a gyermekvédelmi rendelet nagy része
elavult, átemeltük a szociális rendeletbe.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletet a kiküldött előterjesztés
alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (X.3.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról
szóló 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Térítési díjakról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Itt is jogszabályi változás, ill. belső ellenőr észrevétele
miatt kell módosítani. Külön kellett venni az étkezésnél a kiszállítási díjat. Személyi térítési
díjat is itt szabályozzuk, így a korábbit hatályon kívül helyezzük.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a kiküldött előterjesztés alapján fogadjuk el a
rendeletmódosítást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (X. 3.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(rendelet mellékelve)
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás október
5-én tartandó ülésének előterjesztései.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy menjünk sorba a határozati javaslatokkal.
Szavazásra bocsátom a Társulás I. félévi beszámolójának elfogadását a kiküldött előterjesztés
alapján.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
101/2018. (VIII.23.) KT határozat
Tárgy: 2017 évi beszámoló
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét,
hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete szerinti- 2017.
évi beszámolójának elfogadását szavazatával támogassa.
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 a társasági szerződés módosítását az
előterjesztés alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
102/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Társasági szerződés módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét,
hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági szerződésének - az előterjesztés 2.
melléklete szerinti- módosítását szavazatával támogassa.
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: A következő határozati javaslat témája a Társulás elnöke részére
tiszteletdíj megállapítása. Kérem, fogadjuk el.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
103/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Tiszteletdíj
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke részére 2018. december 1-től
kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj megállapítását.
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: Van egy vita a Társulás és a korábbi szállító Kft. között.
Visszaforgatási kötelezettsége van a Kft.-nek a Társulás felé, melynek egy részét elismeri a
Kft., a többit nem. Nekünk azt kell elfogadni, hogy az elismert tartozást fizessék be. A többiről
tárgyalni fognak egymással.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
104/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Visszapótlási kötelezettség
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke a Társulásnak a Hatvan
és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a vagyonkezelési
szerződés megszűnésével kapcsolatban visszapótlási kötelezettség jogcímén keletkezett
követelése érvényesítése érdekében haladéktalanul folytasson egyeztetést a társaság
ügyvezetésével.
A Képviselő-testület támogatja továbbá, hogy amennyiben a Társulás és a HTHK Kft. között
folytatandó egyeztetések legfeljebb 30 napon belül nem járnak legalább a nem vitatott
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141.696.024,- Ft követelésrész megfizetésében megnyilvánuló eredménnyel
követelését a Társulás Elnöke szükség esetén jogi úton is érvényesítse.

a Társulás

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

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
október 5-én tartandó ülésének előterjesztései.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hatalmazzon fel arra, hogy a
Társulási ülésen igennel szavazhassak az I. félévi pénzügyi teljesítés elfogadásánál.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
105/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: 2018 I. félév gazdálkodás
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási
Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018.első félévi gazdálkodásának pénzügyi
teljesítéséről a 1. melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Kérem fogadjuk el a Társulás elnökének tiszteletdíjára
vonatkozó határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
106/2018. (VIII.23.) KT határozat
Tárgy: Tiszteletdíj
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási
Tanácsülésen igennel szavaz arról, hogy a Társulás Kómár József elnök részére bruttó 73.530
Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg 2018. október 1.-től határozatlan időre.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, szavazzunk a költségvetés módosításának elfogadásáról
a 2. melléklet alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
107/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: 2018 költségvetés módosítás
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási
Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2018.költségvetésének a módosítására a határozat 2.
melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Kérem, szavazzunk a költségvetés módosításának elfogadásáról
az 1. melléklet alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
108/2018. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: 2018 költségvetés módosítás
Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. I félévi költségvetés módosításának és
a 2018. I. félévi gazdálkodási beszámoló elfogadásáról jelen határozat
1. számú mellékletét
képező pénzforgalmi mérleg szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2018.október 5. Társulási Tanács ülés
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Horton péntekenként füstben áll a település. Legutóbbi
újságunkba kérdőívet helyeztünk el ezzel kapcsolatban. Elgondolkodtató, hogy el kell-e viselni
azokat a környezet szennyezéseket, melyek egészségünket károsítják. A száraz avar pillanatok
alatt elég, azonban sokan nem száraz zöldhulladékkal, és egyéb mindenféle anyaggal csak
füstölnek.
A közszolgáltatási szerződésben benne van, hogy kötelesek elszállítani a zöld hulladékot
megfelelő edényben, azonban ez nem történt meg eddig. Legközelebbi társulási ülésen felvetem
igényünket ennek gyakorlati megvalósítására.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon jó ötletnek tartom a kérdőívet. A lehetőségek közül
legjobbnak tartom a tavaszi és őszi időpontokat, esetleg szeptember helyett október lenne
célszerű. Sokan lignittel is fűtenek, ami borzasztó. Úgy tudom, be fogják szüntetni. Szerintem
nincs túl nagy különbség a lignittel vagy gázzal fűtés költségében.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Sok helyen működik a zöldhulladék elszállítása. Gödöllőn
pl. kéthetente visznek el 10 zsák zöldhulladékot. Lebomló zsákokat lehet vásárolni. Biztosan
kiküszöbölhető az égetés ilyen módon. Lehet komposztálni is. Egyszerűen az önkormányzatok
rendeletben szabályozzák.
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Kerek Oszkár polgármester: Mi megkérdezzük a lakosság véleményét is, valamint el kell
érni, hogy szállítsák el a zöldhulladékot, és okafogyottá válik a füstölés.
Kíváncsi vagyok a Szelektív Kft. véleményére ezzel kapcsolatban.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ismét indul a Bursa Hungarica pályázat. Két része van,
az egyik főiskolások, egyetemisták részére, a másik végzős középiskolások részére.
Csatlakozzunk-e a pályázathoz?
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat mindig támogatta ezt a pályázatot, javaslom,
hogy továbbra is támogassuk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
109/2018. (X.3.) KT határozat
Tárgy: BURSA HUNGARICA pályázat
Hort Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, az „A” és „B” típusú kiíráshoz
egyaránt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat
benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Célszerű lenne megemelni az eddigi összeget 3000 Ft-tal.
Nekünk nem olyan nagy összeg, de a diákoknak jól jönne.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
110/2018. (X.3.) KT határozat
Tárgy: BURSA HUNGARICA szabályzat
Hort Nagyközség Önkormányzata BURSA HUNGARICA szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
10. A pályázók számára a támogatás 1.000,-Ft-tól 6.000,- Ft-ig terjedő mértékben állapítható
meg. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,- Ft-tal maradék nélkül
oszthatónak kell lennie.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Kulturális Centrum Szervezeti és Működési
Szabályzatát szükséges módosítani.
Szabóné Sőregi Melinda igazgató: A Közösségi Ház nyitva tartása miatt kell módosítani az
SZMSZ-t. Az 5 munkanapból 3 napon 19 óráig kell nyitva tartani.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk az SZMSZ módosításának elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
111/2018. (X.3.) KT határozat
Tárgy: Kulturális Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort Nagyközségi Önkormányzatának
Kulturális Centruma: Könyvtár, Közösségi Ház és Helytörténeti Kiállítóhely Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Az energetikai pályázatnál első körben eredménytelen volt a
közbeszerzési eljárás, ugyanis egyetlen ajánlat sem érkezett. Már régen el kellett volna kezdeni
a munkálatokat, de ismét el kell indítani a következő közbeszerzési eljárást.
Kérem, először szavazzunk a közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
112/2018. (X.3.) KT határozat
Tárgy: Közbeszerzési eljárás lezárása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közintézmények
energetikai korszerűsítése Horton” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek
nyílvánítja a Kbt. 75.§ (1) a) pontja alapján: „Eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak
be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.”
Határidő: azonnal
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Új közbeszerzést kell elindítanunk, 5 céget keresünk meg
ajánlattételre. Ajánlatot elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül tehetnek az érintettek,
miután regisztrálnak a rendszerbe. (Felsorolja a cégeket.)
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi határozatot hozta:
113/2018. (X.3.) KT határozat

Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít: “Hort
Nagyközségi Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP3.2.1-15-HE1-2016-00018 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési
beruházás tárgyában.

A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre (Kbt.
115.§(2)):

1. Maksa István e.v.
3013 Ecséd, Akácfa út 108.
Adószám: 48161031-2-30
E-mail: maksa.istvan@gmail.com
Ügyvezető: Maksa István

2. Rosti-Ács-Fa Kft.
3013 Ecséd, Hunyadi út 5.
Adószám: 23850181-2-10
E-mail: rostiacsfa@gmail.com
Ügyvezető: Rostás János

3. UNISZIG KRONO Kft.
3200 Gyöngyös, Petőfi út 174.
Adószám: 11935944-2-10
E-mail: uniszig@gmail.com
Ügyvezető: Varga Gábor

4. Paloban-bau Kft.
3000 Hatvan, Dembinszky út 15.
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Adószám: 14586927-2-10
E-mail: palotainora@freemail.hu
Ügyvezető: Palotai András

5. Tóth Balázs Imre ev.
3014 Hort, Alfa út 4.
Adószám: 69017456-1-30
E-mail: superarosso@gmail.com
Ügyvezető: Tóth Balázs Imre

Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. A
nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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