JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 29-én
megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
114/2007.(XI.29.) VIVA Consulting megbízása
115/2007.(XI.29.) Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulat munkájáról
116/2007.(XI.29.) Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulat gyermekjóléti szolgáltatási
feladatellátása
117/2007.(XI.29.) Tájékoztató a 2007. III. negyedévi költségvetési teljesítésről
118/2007.(XI.29.) 2008. évi költségvetési koncepció
119/2007.(XI.29.) Folyószámla hitelszerződés módosítása
120/2007.(XI.29.) Belső ellenőrzés 2008.évi munkaterve
121/2007.(XI.29.) Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
122/2007.(XI.29.) Beszámoló a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról
123/2007.(XI.29.) Nők Egyesületének székhely befogadó nyilatkozata
124/2007.(XI.29.) Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjének személyi változása
125/2007.(XI.29.) 718 Hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan térítésmentes igénylése
126/2007.(XI.29.) Erdős József rendezési terv módosítási kérelme.
127/2007.(XI.29.) Poros Tímea Hatvan földvásárlási vételi ajánlata 0121/36 Hrsz-ú ingatlanra
128/2007.(XI.29.) Az Önálló Napközi otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
129/2007.(XI.29.) Az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
130/2007.(XI.29.) KronoNet.helyi televíziózásra vonatkozó ajánlata.
131/2007.(XI.29.) Dr. Szabó József részére Életpálya díj kitüntetése
132/2007.(XI.29.) Horváth Sándorné részére Hort Községért Emlékérem kitüntetés
adományozás
Rendelet száma
20/2007.(XI.30.) Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
21/2007.(XI.30.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.)rendelet
módosításáról
22/2007.(XI.30.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
23/2007.(XI.30.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni
juttatásokról szóló 7 /2001. (IV. 25.) rendeletének módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 29-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Kerek Oszkár
polgármester
Ferge Jánosné
jegyző
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester, képviselő
Balázs Ferenc
képviselő
Bódi Jánosné
képviselő
Csontos András
képviselő
Erdélyi László
képvislő
Hegedűs Dezső
képviselő
Horváth Sándor
képviselő
Molnár Istvánné
képviselő
Tari István
képviselő
Urbán Jánosné
képviselő
Karczagné Nagy Klára
Eü. és Szoc.Biz. tag
Fabu Béla
Közokt. Biz. tag

Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő
Napirend:

l./ 2008.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása, valamint a 2007. év
III. negyedévi pénzügyi beszámoló ismertetése
2./ Vízdíj megállapítása
3./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
4./ Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról szóló beszámoló
5./ Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról szóló beszámoló
6./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 1 képviselő
maradt távol, a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Tari István és Erdélyi
László képviselőket javasolta, melyet a testület elfogadott. Ezután javasolta, hogy a kiküldött
napirend megtárgyalására előtt Varga János a VIVA Consulting pályázatíró cég munkatársát,
valamint Mácsik Éva a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet
vezetőjének tájékoztatását hallgassa meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a
javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Vágó János: Elsősorban a koncepciót szeretné felvázolni, melynek alapján dolgoznak, majd a
pályázati lehetőségekről, felhasználásukról beszél. Olyan lehetőséget ajánl, mely A-Z-ig
minden feladatot ellát a pályázatírástól a projektkezelés, tervezés, megvalósítás, monitoring,
kivitelezés elvégzéséig. Sikerdíjas alapon dolgoznak. Pályázatírásért 50 e Ft-ot kell fizetni,
amennyiben nem nyer a pályázat. Sikeres pályázat esetén ez beépül a költségekbe.
Jelenleg aktuális pályázati kiírás van az iskola és óvoda felújítására, melynek benyújtási
határideje január eleje. Várja a képviselők kérdéseit.
Horváth Sándor képviselő: Hogyan oldható meg az utófinanszírozás a pályázatoknál?
Tari István képviselő: Hol van az a pont, ahol veszíthetünk?
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Vágó János: Cégük előfinanszírozza a tervezés, kivitelezés költségét, csupán 10 % önerő
szükséges (még ebben is tudnak segíteni). A pályázaton nyert pénzből kerül kifizetésre az
előre megfinanszírozott összes költség. A sikerdíj (4%) a pályázatba betervezhető. Az
önkormányzat max. 50 e Ft-ot veszíthet, ha nem sikeres a pályázat, más veszítenivalója nincs.
Kerek Oszkár polgármester: Kifejtette, hogy szükség van pályázatíró cégre, hiszen
bármilyen fejlesztést csak pályázat segítségével tudunk tenni. Legnagyobb probléma az
intézményeknél a fűtés korszerűtlensége, ami pazarlással jár. Az Óvodában pl. bölcsőde
kialakításában kell gondolkodni, mivel az óvodai csoportszám csökkenése várható. Megkérte
a képviselőket, mondják el, hogyan vélekednek ezekről a dolgokról.
Balázs Ferenc képviselő: Fejleszteni kell a két oktatási intézményt, ugyanakkor feltétlenül
foglalkozni kell ismét a társulás lehetőségével is.
Csontos András képviselő: Ezt párhuzamosan is lehet tenni. Pénzügyi szakember feltétlenül
szükséges a szerződéskötéshez, aki minden részletre odafigyel.
Kerek Oszkár polgármester: Ha egyetért ezzel a testület, felhatalmazást kér arra
vonatkozóan, hogy elindíthassa a pályázat előkészítését.
Megköszönte a tájékoztatást, és felkérte Mácsik Évát ismertesse a Kistérségi Társulás
feladatait.
Mácsik Éva: Jó tanácsként elmondta, hogy nagyon figyelni kell a pályázatoknál, mert
általában rövid a határidő a benyújtásra. Ezután néhány mondatban beszélt a kistérségi
munkacsoport munkájáról a kiadott anyag szerint, így a Leader - Programról,
hulladékgazdálkodásról, települések kulturális életének összehangolásáról. Segítséget ajánlott
a Kistérség nevében az önkormányzati munkához.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Hatvan Körzete Többcélú Társulás
gyermekjóléti alapellátási feladatait gyermekjóléti szolgáltatás szervezésével egészítené ki. A
gyermekjóléti szolgálat feladatellátása Horton megszűnne és azt a Kistérség Lőrinci
központtal látná el. Az előzetes egyeztetések alapján a horti gyermekjóléti szolgálat
családsegítőjét a Hatvan Körzete Többcélú Társulás áthelyezéssel alkalmazza és horti terület
ellátási feladattal bízza meg. Kérte a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Csontos András: Hogyan történik a kistérségben a pályázatok elosztása? A legtöbb helyen
katasztrofális az utak állapota, hiányos a környezet kialakítása. Miben látja a perspektívát?
Mácsik Éva: A perspektívát leginkább az összefogásban látja. A Kistérség nem tud utakat
építeni. Ipart kellene idecsalogatni. Hort földrajzi elhelyezkedésénél fogva erre alkalmas, ezt
nem minden település mondhatja el magáról. Egy jól összeegyeztetett stratégia a térségi 13
település előrejutását szolgálná.
Az elhangzott tájékoztatások alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az
alábbi határozatokat:
114/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy a VIVA Consultingaz iskola és óvoda felújítására
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vonatkozó pályázatot készítesse el és annak határidőre történő
benyújtásáról gondoskodjék.
Felelős: polgármester
Határidő: kiírás szerint

115/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hatvan Körzete
Többcélú Társulás munkájáról szóló beszámolót tudomásul vétellel
elfogadta.

116/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Berta Imrénének a
horti gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének a Hatvan Körzete
Többcélú
Társulás
gyermekjóléti
szolgáltatáson
történő
továbbfoglalkoztatásával egyidejűleg hozzájárul, hogy a Hatvan Körzete
Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatait gyermekjóléti
szolgáltatás szervezésével egészítse ki. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás
módosítását (a gyermekjóléti alapellátási feladatokkal való kiegészítését)
a Társulás közgyűlésén támogassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. december 31.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte az elhangzott tájékoztatókat, és javasolta, hogy a
napirend szerint folytassák az ülést.

1./ NAPIRENDI PONT: 2008. ÉVI PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ MEGTÁRGYALÁSA, ÉS A
2007.ÉV III. NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE
Balázs Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság a 2007. év III. negyedévi pénzügyi beszámolót, a 2007.évi
költségvetési rendelet módosítási javaslatot és a 2008. évi pénzügyi koncepció és anyagát
megtárgyalta. A kivetett adók befizetése kedvezően alakul, azonban csökkenő tendenciát
mutat az iparűzési adó, mivel folyamatosan szűnnek meg vállalkozások, ami sajnos 2008-ra is
jellemző lesz. Sokat kell dolgozni azon, hogy szinten tudjunk maradni.
Továbbra is szükség lesz a 15 millió forint folyószámlahitel igénybe vételére. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek 2007.év III. negyedévi pénzügyi
beszámoló, a 2007.évi költségvetési rendelet módosítás és a jövő évi koncepció, elfogadását.
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Tari István képviselő: Az előző év hiányának leépítése folyamatban van. A Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság feladata ennek további elősegítése. Minden fölöslegesen működő
tevékenységet felül kell vizsgálni.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Jövőre többlet kiadást jelent, hogy a közalkalmazottak bére
előreláthatóan 4-5 %-kal fog emelkedni.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott
pénzügyi tárgyú előterjesztésekben.
A képviselő-testület a községi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának három-negyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatót 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
117/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a
polgármesternek a községi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának
három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a szakfeladatok
átcsoportosítását a könyvelésben és az érintett szabályzatokban vezesse
át és a módosított költségvetésnek megfelelően gondoskodjék annak
végrehajtásáról.
Határidő: folyamatos, 2007. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja a 2008. évi költségvetési
koncepciót, és az alábbi határozatot hozta:
118/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján a 2008 évre vonatkozó
költségvetési koncepciót elfogadja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a koncepció alapján a 2008 évi
költségvetést állítsa össze, és azt a képviselőtestület elé terjessze be.
Határidő: folyamatos, - 2008. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
119/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az esetleges
átmeneti likviditási hiány, illetve a számlák zökkenő mentes kifizetése
érdekében azzal a kéréssel fordul az OTP Bank Rt. egri Igazgatósága
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felé, hogy a 2001 május 25-én létrejött 2/2001. számú hitelszerződés
módosításban foglalt 15 millió forint folyószámlahitel visszafizetési
határidejét 2008. december 31-re módosítsa.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a folyószámlahitel elsődleges fedezetéül a helyi
adóbevételek szolgálnak:
 Magánszemélyek kommunális adó számlaszáma: 1173905415378819-02820000
 Építményadó számla: 11739054-15378819-02440000
 Vállalkozók kommunális adó számlaszáma: 1173905415378819-02290000
 Iparűzési adó számlaszáma: 11739054-15378819-03540000
 Gépjárműadó beszedési számlaszáma: 11739054-1537881908970000
.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a hitelszerződés
módosítását hajtsa végre,
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Többszöri visszatérő probléma a szórakozóhelyek nyitva
tartásának szabályozása a lakosság nyugalmának érdekében. Felkérte Csukáné Durkó
Hajnalka igazgatási előadót, mondja el tapasztalatait ezzel kapcsolatban.
Csukáné Durkó Hajnalka: Közreadott egy olyan ismertető anyagot, melyben szerepel az
egyes vendéglátó egységek nyitva tartási rendje, valamint azon helyek, amelyekkel szemben
bejelentések érkeztek a lakosság köréből. Több esetben ellenőrizték ezeket a helyeket a
rendőrség, polgárőrség, valamint a gyermekjóléti szolgálat összefogásával. Panaszos
bejelentésekkel kapcsolatban gyakran előfordul, hogy a környéken lakók nem mernek
véleményt nyilvánítani a hosszított nyitva tartás, és a pihenésüket zavaró tényezők
tekintetében. A Hivatal az egységes nyitva tartartás érdekében kidolgozott egy több variációs
rendelet-tervezetet. Kéri a képviselő-testületet annak megvitatására és véleményük szerinti
legjobb variáció elfogadására.
Balázs Ferenc képviselő: A polgárőrség csak úgy tud érvényt szerezni intézkedéseknek, ha
az önkormányzat megbízza erre a feladatra, jogainak meghatározásával.
Molnár Istvánné képviselő: Egységes nyitva tartást javasolt úgy, hogy nyári időszakban
pénteken és szombaton később zárhassanak.
Tari István képviselő: Javasolta, hogy pénteken 23 óráig, szombaton 24 óráig tartsanak
nyitva, és ezt egy szórakozóhely sem szeghesse meg. Hétköznap maximum 22 óráig szóljon
az engedély.
Urbán Jánosné és Horváth Sándor képviselők: hétköznapon 22, pénteken és szombaton 24
óráig állapítanák meg a nyitva tartást.
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Kerek Oszkár polgármester: Minden nap 22 órára javasolta a zárórát. Külön engedéllyel
Pünkösd, Falunap, Szilveszter alkalmával tovább nyitva lehetnének. A rendelet betartásának
ellenőrzésében pedig segítsen a Polgárőrség és a Rendőrség is.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2007. (IX.30.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)

Majd kéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslat alapján a 2007.évi költségvetési
rendelet módosításának elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbiakban
módosította a 2007.évi költségvetési rendeletét.
Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének
21/2007. (XI.30.) rendelete
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.)rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel
2./ NAPIRENDI PONT: VÍZDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
Kerek Oszkár
előterjesztéséről.

polgármester:

Kérte

a

képviselő-testület

véleményét

a

Vízmű

Balázs Ferenc képviselő: Hiányolta a Heves Megyei Vízmű mérlegadatait, nettó árbevételét,
stb. Csak a költségeket és az áremelés mértékét részletezik, a bevételről nem tudunk semmit.
Horváth Sándor képviselő: Az önkormányzat kap-e tájékoztatást a víz mérési adatairól,
valamint minőségéről? Ott van-e valaki a mintavételnél?
Ferge Jánosné jegyző: Az ÁNTSZ mérési jegyzőkönyveiből értesülünk az ivóvíz
minőségével kapcsolatos problémákról. Hort közigazgatási területére vonatkozóan ez évben
nem kaptunk ilyen jelzést. Az ecsédi közigazgatási területhez tartozó Fáy tanyán voltak az
idén ivóvíz minőségi problémák.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az
előterjesztés elfogadását. A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal a képviselőtestület megalkotta az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2007. (XI.30.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
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3./ NAPIRENDI PONT: BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA
Novák Lajos könyvvizsgáló: A belső ellenőr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen
lenni, ezért ő mond néhány mondatot a belső ellenőrzés célkitűzéseiről. A jegyző asszonnyal
egyeztetett és az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések a költségek köré csoportosulnak,
úgy mint bizonylati fegyelem, telefonköltség, normatívák ellenőrzése, szabályzási környezet,
ÖNO kiemelt átvizsgálása, juttatások elszámolása, stb.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e szabályozás kártérítéssel kapcsolatban, pl. rongálás
esetére?
Novák Lajos könyvvizsgáló: Ezt a Ktv. és a Polgári Törvénykönyv szabályozza, de ha igény
van rá, elvégzik a vizsgálatot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a terv elfogadását. A képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

120/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 193/2003.(XI.26.)
korm.rendelet 21-22 § -ai alapján elkészített 2008.évi Belső ellenőrzés
ellenőrzési tervét elfogadta.
Felkéri a Belső ellenőrt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltakat
maradéktalanul hajtsa végre és az előző évi összefoglaló jelentését a
2007.évi zárszámadással egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. április 12.
Felelős: Belső ellenőr
Jegyző
4./ NAPIRENDI PONT: PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Balázs Ferenc képviselő, a bizottság elnöke: Az előterjesztés alapján néhány dolgot kiemelt
a Bizottság munkájából, és eredményesnek értékelte közös munkájukat a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsággal. Jövőre még sokkal többet kell dolgozniuk, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete jó irányba haladjon továbbra is.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjainak
munkáját, és a beszámolót elfogadásra javasolta. A képviselő testület 10 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
121/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és
azt tudomásul vétellel elfogadta.
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5./ NAPIRENDI PONT: GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Tari István képviselő, a bizottság elnöke: Elmondta, hogy ez az új bizottság rendkívül sokat
dolgozott. Nehezményezte, hogy 1 képviselő nem járt rendszeresen bizottsági ülésekre,
viszont örül annak, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság néhány tagja, valamint a
polgármester úr és alpolgármester asszony sok ülésükön részt vett. Maradt néhány
megoldatlan feladat, melyet a következő évben feltétlenül pótolni kell (pl. hulladékkezelés,
helyi tv működése, ipari park kijelölése). Megköszönte a képviselők és külsősök munkáját a
bizottságban.
Csontos András képviselő: Mindkét bizottságnak az ülések előkészítettségén javítani kell.
Koncentráltabban kell foglalkozni a kérdésekkel, hogy mindig legyen eredménye az
üléseknek.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a bizottságok munkáját, mivel nagy segítségére
vannak a testületnek, és személy szerint neki is. Erősíteni kell azt, hogy a képviselők
érdeklődjenek a másik bizottság munkája iránt is, úgy ahogyan ez a két bizottság is megteszi.
Javasolta a beszámoló elfogadását. A testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
122/2007.(11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi
Bizottság
munkájáról
szóló
beszámolót
megtárgyalta és azt tudomásul vétellel elfogadta.

6. / NAPIRENDI PONT: BEJELENTÉSEK, INDÍTVÁNYOK
Kerek Oszkár polgármester: Megalakult a Horti Nők Egyesülete. Az egyesület székhelyéül
„Kulturális Centrum” címét 3014 Hort, Szabadság tér 23 jelölje meg. A megjelölt ingatlan az
önkormányzat a tulajdonban áll, így az egyesületnek szüksége van egy befogadó határozatra,.
A képviselő testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

123/ 2007. (11.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Horti Nők
Egyesületének létrehozását támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy az
Egyesület székhelyéül az önkormányzati tulajdonban lévő
„Kulturális Centrum” címét 3014 Hort, Szabadság tér 23 jelölje
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: egyesület elnöke
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Kerek Oszkár polgármester: A Hatvani Rendőrkapitányságnál személyi változás történik,
Sára Péter eddigi rendőrkapitány Egerbe kerül, a helyére Kiss Gábor személyének
elfogadását, támogatását kérte a Heves Megyei Rendőrfőkapitány.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
124/2009.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Gábor (
Szerencs, 1965. január 17. an.: Bartus Terézia) r.alezredes Úrnak, a
Gyöngyösi Rendőrkapitányság eddigi vezetőjének, a hatvani
Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezésére tett javaslatot
megvitatta és azzal egyetértve javasolja a Heves Megyei
Rendőrfőkapitány részére nevezett személy kinevezését.
.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: A hivatal vezetése kezdeményezte a Kincstári Vagyon
Igazgatóságnál a Magyar Állam tulajdonában és a helyi Mezőgazdasági Szövetkezet
kezelésében, természetben Hort, Határ úton lévő, a horti 718 hrsz-on nyilvántartott 2902 m²
ingatlannak Hort Község Önkormányzata javára történő ingyenes tulajdonba adását. A
Kincstári Vagyon Igazgatóság a benyújtott kérelem és mellékletei mellé kéri az
önkormányzat ingyenes tulajdonba adást kezdeményező határozat becsatolását is.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
125/2009.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
Kincstári Vagyon Igazgatóságnál a Magyar Állam tulajdonában és a
Mezőgazdasági Szövetkezet (3014 Hort, Ady Endre út 6.) kezelésében,
természetben Hort, Határ úton lévő, a horti 718 hrsz-on nyilvántartott
2902 m² ingatlannak Hort Község Önkormányzata javára történő
ingyenes tulajdonba adását.
Fenti terület vizes, művelésre alkalmatlan. A Községi Önkormányzat
jelentős anyagi ráfordítással fenti ingatlant a településrendezési tervek
alapján a településfejlesztés érdekében hasznosítaná.
Az önkormányzat vagyon igénylése összhangban van a kistérségi
területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal,
valamint Hort Község Önkormányzat építési szabályzatával és egyéb
fejlesztési programjaival.
A horti 718 hrsz-ú ingatlannak Hort Község Önkormányzata javára
ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelemnek helyt adó döntés
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esetén a képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerült
költségek megtérítését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan
ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Az Erdős és Társa Kft nevében Erdős József kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez, melyben kérte a volt TÜZÉP területének vízgazdálkodási
területből történő kivonását és telephellyé történő átminősítését. Fentiekre azért van szükség,
mert a telepengedélyezési eljárás keretében kiderült, hogy fenti ingatlanra nincs érvényes
használatbavételi engedély és a jelenlegi jogszabályok, - mivel ezen terület vízgazdálkodási
területként szerepel a rendezési tervünkben- nem teszik lehetővé a fennmaradási engedély
kiadását. A fennmaradási engedély hiányában pedig megakad a telepengedélyezési eljárás.
A rendezési terv módosítása időigényes és 2,5 -3 millió forint költséggel jár, melyet jelenleg a
költségvetésből biztosítani nem tudunk. Javasolja, hogy a képviselő-testület a következő évi
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a rendezési terv módosítására vonatkozó
kérelmet.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
126/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdős és Társa
Kft képviseletében eljáró Erdős József kérelmét megtárgyalta.
A képviselő-testület a rendezési terv módosításánál figyelembe veszi a
Kft átminősítési kérelmét, de tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a terület
átminősítéshez az eljáró szakhatóságoknak is hozzá kell járulniuk.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés összeállítását, elfogadását
követően tud érdemben válaszolni arra, hogy a rendelkezésre álló
pénzeszközökből lehetőség nyílik-e a rendezési terv 2008. évbe történő
módosítására.
Határidő: 2008. február 20.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Poros Tímea hatvani lakos külterületi ingatlan vásárlási
igényét jelentette be, 10 e Ft/ aranykorona árajánlatával együtt. A testület az eladás
tekintetében 11 igennel, az ár tekintetében pedig 10 igen és 1 tartózkodással hozta meg az
alábbi határozatot:
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127/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poros Tímea
3000 Hatvan Horváth M. út 131 lakosnak a községi önkormányzat 1/1
tulajdonában lévő 0121/36 hrsz-ú, 7,93 Ak értékű, 0,3387 ha területű
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát megtárgyalta és a 10.000.- Ft/Ak
vételi ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testülete felkéri a hivatal vezetését, hogy a termőföldről
szóló 1994.évi LV.törvény valamint a 16/2002.(II.18.) Korm.rendelet
előírásai alapján a vételi ajánlatot a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján függessze ki, majd azt követően az adásvételi szerződés
megkötéséről és az ingatlan földhivatali átjegyzéséről gondoskodjék.
.
Határidő: 2007. december 31
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: André Oszkár és felesége horti lakosok önkormányzati telket
szeretnének vásárolni. Kérelmüket a napokban adták be, így azt a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság még nem tudta megtárgyalni, ezért bizottsági javaslat hiányában
csak a januári ülésen tudja a képviselő-testület érdemben elbírálni.
Kerek Oszkár polgármester: Szükség van az általános iskola és Óvoda alapító okiratának
módosítására a létszám, OM-azonosító, PIR- azonosító, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek tekintetében. Az alapító okiratok módosításainak tervezetei az oktatási
intézménytársulások tárgyalásakor az augusztusi ülésre elkészültek, de mivel a társulások
nem jöttek létre az alapító okiratok módosításai is elmaradtak.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat:
128/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a, közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) bekezdésének figyelembe
vételével a 62/2003.(11.19.) határozatával kiadott Önálló Napközi
Otthonos Óvoda alapító okiratát ezen határozat melléklet alapján
módosítja.
Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy feladatát az alapító
okiratban foglaltak szerint láss el.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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129/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a, közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) bekezdésének figyelembe
vételével a 52/2003.(11.19.) határozatával kiadott Általános Iskola
alapító okiratát ezen határozat melléklet alapján módosítja.
Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy feladatát az alapító
okiratban foglaltak szerint láss el.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
Kerek Oszkár polgármester: A képviselő-testület egyik fő célkitűzése a lakosság megfelelő
tájékoztatása. Ennek érdekében újra indult a www.hort.hu honlap, illetve rendszeres jelleggel
megjelenik a „Krónika”is. Az előző ciklusban indított Hort TV adásai megszűntek, ezért jobb
minőségben újra kell indítani a helyi televíziózást.
Tari István képviselő: a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, tárgyalt a KronoNet
képviselőivel, akik két javaslatot is tettek a helyi televíziózás 1 hónapos próbaidejű
újraindítására. Javasolja, hogy a testületi és bizottsági ülésekről készült összefoglalókkal,
valamint kulturális és sport műsorokkal indítsák újra a helyi televíziót. A témák
összeállításában, szerkesztésben a bizottság segítséget nyújt.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat:
130/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
KronoNet Kft-t ( 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 174), hogy a helyi
televíziózásra vonatkozó ajánlata alapján 1 hónapos időtartamra a helyi
adásokat elindítsa.
Felkéri a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az adások
valamint a képújságra kerülő témákat állítsa össze.
Határidő: folyamatos,
Felelős: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester: Dr. Szabó József az I. számú háziorvosi rendelő orvosa ez
évben nyugállományba vonult. Munkáját az előző ciklusokban is pozitívan értékelte az
önkormányzat így „Hort Községért” emlékérmet és díszpolgári címet is kapott. A
Közoktatási,- Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata figyelembe vételével az
írásos előterjesztés alapján javasolja Dr. Szabó József részére az Életpálya díj
adományozását.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat:
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131/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések
adományozásáról szóló a 22/1991. sz. rendelete alapján Életpálya díjat
adományoz Dr. Szabó József nyugállományba vonuló háziorvosnak. A
díj átadására a 2007. decemberi ünnepi testületi ülésen kerül sor.
Határidő: 2007. december 21.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Horváth Sándorné Hort, Kastélykert út 6 szám alatti lakos az
I. számú háziorvosi rendelő asszisztense ez évben szintén nyugállományba vonult. Munkáját
eddig az önkormányzat nem értékelte. A Közoktatási,- Közművelődési,- Ifjúsági és Sport
Bizottság javaslata figyelembe vételével az írásos előterjesztés alapján javasolja Horváth
Sándorné részére a „Hort Községért” emlékérem adományozását.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egy tartózkodással, 10 igen szavazattal meghozta
az alábbi határozatokat:
132/2007.(11.29.) Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések
adományozásáról szóló a 22/1991. sz. Önkormányzati rendelete
alapján „Hort Községért” emlékérmet adományoz Horváth Sándorné
Hort, Kastélykert út 6 szám alatti lakos részére.
Az Emlékérem átadására a 2007. decemberi ünnepi testületi ülésen
kerül sor.
Határidő: 2007. december 21.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a képviselők részére állapítsanak meg díjazást,
mivel sokat dolgoztak az elmúlt évben, a következő évben pedig még több tennivalójuk lesz.
Két javaslatot terjesztett elő, az egyik tiszteletdíj formájában minden képviselőnek havi
5 000,-Ft járna, bizottsági tagságért további 5 000,- Ft, bizottsági elnökségért + 10 000,- Ft.
Ahány bizottságban dolgozik egy képviselő, annyiszor 5 000,- Ft-ot kapjon. A másik javaslata
az volt, hogy mindenki kapjon egy laptop-ot, melyet otthon is, itt is tudnának használni.
Takarékosság miatt erre kapnák meg az előterjesztéseket, tájékoztatásokat.
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket, esetleg melyik megoldást választanák.
Balázs Ferenc képviselő: Ismertette a képviselők díjazásáról szóló rendeletet, mely szerint a
lakossági létszámot figyelembe véve helyileg a köztisztviselői alap 2,2-szerese adható a
képviselőknek, bizottsági tagságért további 25 %, bizottsági elnököknek pedig + 50% jár. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a törvényben előírt összeg 50 %-át javasolta. Hiányzások
esetén csökkentett összegű díjazás jár.
Horváth Sándor képviselő: A képviselők díjazását későbbre javasolta, mivel nem áll jól
anyagilag az önkormányzat.
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Csontos András képviselő: Feszültséget okozhat, ha tiszteletdíjat vesznek fel, más módját
kellene választani a díjazásnak.
Tari István képviselő: Jogosnak tartja, hogy munkájuk elismeréseként díjazásban
részesüljenek a törvényben meghatározott módon, hiszen így kérhető számon az elvégzett
munka. Szimpatikus megoldásnak tartja, hogy ezt az összeget pl. civil szervezetek
támogatására fel lehet ajánlani.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a képviselők díjazásával kapcsolatos
javaslatot, és a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, és 3 tartózkodással megalkotja az
alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2007. (XI.30.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról
szóló 7 /2001. (IV. 25.) rendeletének módosítása
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta még, hogy jövőre foglalkozni kell a képzőművész
tábor létrehozásával, hiszen településünket esztétikusabbá tudnánk tenni kis ráfordítással.
Szükséges lesz jövő évtől a műszaki csoport nyugdíjba vonuló vezetője helyére új vezetőről
gondoskodni.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, megköszöni a
testületi ülésen való részvételt és az ülést berekeszti.

k.m.f.
Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Erdélyi László
képviselő

Tari István
képviselő
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2007. (IX.30.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 6.§.(4) bekezdése valamint 12.§ (5)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai - 22 óra és 6 óra közötti nyitva tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

1./ A rendelet hatálya Hort Község közigazgatási területén található, a kereskedelemről szóló
2005.évi CLXIV. törvény és az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.
(VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, jelenleg működési engedéllyel rendelkező és a
továbbiakban azt kérelmező vendéglátó-ipari egységet üzemeltető kereskedőkre terjed ki.
2./ A rendelet hatálya alá vont üzletkörök:
 2110. Melegkonyhás vendéglátóhely,
 2120. Cukrászda,
 2130. Italüzlet,
 2140. Egyéb vendéglátóhely,
 2150. Zenés szórakozóhely,
 2210. Főzőkonyhás munkahelyi gyors és önkiszolgáló étterem,
 2220. Munkahelyi, intézményi büfé.
2.§.
A133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 2110., 2120., 2130.,
2140., 2150., 2210., és 2220. üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétfőtől vasárnapig 06.00 22.00 óráig tarthatnak nyitva.
3.§.
1.) Szilveszter éjszakáján, Pünkösd első napján, illetve Falunapkor az e rendeletben
megállapított korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
2.) A vendéglátó-ipari egységekben a (1) bekezdésen kívül évente négy alkalommal a
szokásokon alapuló bálok (pl.: farsangi bál, Katalin-bál, szüreti mulatság) illetve egyéb
rendezvények (pl. lakodalom, ballagás) alkalmával péntek, illetve szombati napra
korlátozásokat nem kell alkalmazniuk, de a hivatal és rendőrség irányában előzetes
bejelentési kötelezettsége van a kereskedőnek.
4. §
1.) Amennyiben a kereskedő az e rendeletben foglalt nyitvatartási időt túllépi, illetve a 3.§. (2)
bekezdésében foglalt előzetes bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget szabálysértést
követ el, melyet a helyi szabálysértési hatóság bírál el.
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2.) A rendeletben foglaltak betartását a kereskedelmi hatóság, a polgárőrség és a rendőrség
ellenőrizhetik, akik szükség esetén, az általuk felvett jegyzőkönyv alapján szabálysértési
eljárást kezdeményeznek.
5.§.
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

Hort, 2007. november 29.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2007. (XI.30.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról
Hort község önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
14.§ (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselők
tiszteletdíjáról és juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja :
1.§.
(1) A képviselő megválasztásának időpontjától tiszteletdíjra (alapdíj) jogosult, amelynek
összege az állami költségvetésről szóló törvényben megállapított köztisztviselői
illetményalap és 1,8 szorzószám szorzatának 50%-a.
(2) A polgármester képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat.
2.§.
(1) A bizottság elnökének a tiszteletdíja – több tisztség bizottsági tagság esetén is – az alapdíj
90 %-ával növelt összeg.
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is – az
alapdíj 45 %-val növekszik.
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja a képviselő alapdíj 45%-nak megfelelő
összeg.
3.§.
(1) A kötelezettségeit megszegő (ülésen részt nem vevő) képviselő, bizottsági tag
megállapított tiszteletdíja 25%-kal csökkentett összegben kerül kifizetésre.
(2) Sorozatos kötelezettség szegés esetén a képviselő –testület maximum 12 havi időtartamra
csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja a
képviselői bizottsági tag tiszteltdíját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti csökkentést a jelenléti ív alapján a polgármester rendeli el. A (2)
bekezdés szerinti tartós tiszteletdíj csökkentésre a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
elnöke tesz javaslatot a képviselő-testületnek, mely határozattal dönt a javaslatról.
4.§.
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(1) A Képviselő-testület tagjai igényeik alapján természetbeni juttatásként a képviselő
tevékenységet segítő napilap, kiadvány, szakfolyóirat előfizetésére jogosultak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni juttatás mentes a személyi jövedelemadó fizetése
alól.
5.§.
(1) A polgármesternek, alpolgármesternek a polgármesteri, alpolgármesteri tisztsége
ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő- testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költségét meg kell téríteni.
(2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
7.§.
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 01. napjától
kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 7 /2001. (IV. 25.) rendelet,
valamint az azt módosító, 14/2003.(11.20.) rendelet hatályát veszti

Hort, 2007. november 29

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2007. (XI.30.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő
rendeletet alkotja
1.§.
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Részvénytársaság által Hort Község
közigazgatási területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
2.§.
Közüzemi szolgáltatások
ivóvízdíj:
csatornadíj:

Nettó díjai:
221,00 Ft/m³
184,00 Ft/m³

Bruttó díja:
265,20 Ft/m³
220,80 Ft/m³

3. §.
(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról „ szóló
22/2006.(XII.1) rendelet hatályát veszti

Hort, 2007. november 29.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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