Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án
17 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
89/2007.(09.13.)
90/2007.(09.13.)

91/2007.(09.13.)
92/2007.(09.13.)
93/2007.(09.13.)
94/2007.(09.13.)
95/2007.(09.13.)
96/2007.(09.13.)
97/2007.(09.13.)
98/2007.(09.13.)
99/2007.(09.13.)
100/2007.(09.13.)
101/2007.(09.13.)
102/2007.(09.13.)
103/2007.(09.13.)
104/2007.(09.13.)
105/2007.(09.13.)
106/2007.(09.13.)
107/2007.(09.13.)
108/2007.(09.13.)
12/2007.(IX.14)
13/2007.(IX.14)
14/2007.(IX.14)
15/2007.(IX.14)
16/2007.(IX.14)
17/2007.(IX.14)

Tárgy
LEADER közösség helyi vidékfejlesztési csoport megalakulása
Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez és az Ösztöndíjpályázat eljárási rendjéről és az
önkormányzati ösztöndíjrész megállapításáról szóló szabályzat
elfogadása
Beszámoló az önkormányzat 2007.évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
munkájáról
Általános Iskola„Házirendjének” jóváhagyása
A szilárdhulladék lerakó (hrsz: 0143-0144) működési engedély
meghosszabbításának kérelme.
Társasház vázlattervének megvitatta
Gyöngyösi Városi Televízió ajánlata
Az önkormányzati létszámcsökkentéshez költségvetési támogatás
igénylés
Gazdasági program kiegészítése
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot megbízása az
önkormányzati ingatlanok eladási árának kidolgozására
A Kulturális Centrum mögötti közterület használati jogának rendezése
Füredi István lakbér mérséklési kérelme
Kistérségi javaslat megtárgyalása a Gyermekjóléti Szolgálat ellátására
T-Com helyiségbérleti díj mérséklési kérelme
A Magyar Posta helyiségbérleti díj mérséklési kérelme
Hatvan- Hort között létrehozandó Ipari Park megépítésének támogatása
Mentori Pont
Területfejlesztési ad-hoc Bizottság megalakítása
Az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.)
rendelet módosításáról
A mezei őrszolgálatról szóló 11/2007.(V.16.) rendelete módosítása
Az egyes helyi jelentőségű természeti területek, értékek és emlékek
védetté nyilvánításáról, a természetvédelem helyi szabályozásáról
A talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.17.) rendelete módosításáról
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1999.(XI.10.) rendelet
módosítása
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
7/2007.(III.30.) rendeletének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. szeptember 13-án
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Erdélyi László
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András, Habány György
Napirend:

1./ Tájékoztatás a LEADER-Programról
2./ Az első félévi költségvetés értékelése, adóügyi tevékenység
Továbbfejlesztésének kérdései
3./ Egészségügyi és Szociális Bizottság tevékenységéről szóló
Beszámoló
4./ Közoktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság
Tevékenységéről szóló beszámoló
5./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat, és meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére
javasolta Rózsavölgyi Jánosné és Molnár Istvánné képviselőket. A testület tagjai egyetértettek
a javaslattal. Szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az 1.
napirendi pont után hallgassák meg Ludányiné Tihanyi Bernadett tájékoztatását a pályázati
lehetőségekről. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1.Napirendi pont: Tájékoztatás a LEADER-Programról
Dr. Eperjesi Tamás: A kiadott anyagot kiegészítve részletezte a Leader-Program
létrejöttének fontosságát, céljait, feladatait. Ezután kérte a testület tagjait, adjanak
felhatalmazást a polgármester úrnak, hogy eljárjon a csatlakozás lehetősége érdekében.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő: Örül, hogy mezőgazdasági vonatkozása is van a LeaderProgramnak. Nem mindegy, hogyan élik meg a helybeliek a változásokat. Örülne, ha nem
csak hangzatos program lenne, hanem profitálnának is ebből a kistérségben élők. Meg kell
teremteni a lehetőséget, hogy az emberek jól érezzék magukat környezetükben.
Mezőgazdasági Szövetkezet szerepet vállal a településfejlesztésben. Nehéz anyagi helyzetben
van a mi településünk is, nem mindegy a további fejlődésünk alakulása. Üdvözli a
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kezdeményezést, és véleménye szerint a polgármester úr a leghivatottabb arra, hogy eljárjon
ebben az ügyben.
Dr. Eperjesi Tamás: A program egyik fő célja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások több
lábon álljanak, pl. ne csak termelés folyjon, hanem legyen csomagolóüzem, vagy egyéb más
dolog mellette. Az Úniós pénzek jól jönnének minden településnek, mely összességében kb.
40 ezer lélekszámú területet jelentene. A kistérséghez Tura is csatlakozni kíván.
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy Ecséden megalakult az Akciócsoport. EcsédHort-Heréd-Tura polgármesterei lennének a környékbeli csoport vezetői. Pénzt nem kell vinni
a Leader-csoportba, javasolta a község belépését.
Balázs Ferenc képviselő: Nincs veszíteni valónk, lehet hogy a közoktatási társulás létrejöttét
is elősegíti a csatlakozás.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a
Leader-Programhoz történő csatlakozást. Ezt követően a képviselő testület egyhangú
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
89/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza
Kerek Oszkárt Hort község polgármesterét, hogy az újonnan – a
kistérség településeit és Tura várost magában foglaló – alakuló helyi
vidékfejlesztési (LEADER) közösség helyi vidékfejlesztési
csoportjának megalakulásában, nyilvántartásba vételi eljárásában
képviselje a települést.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a vidékfejlesztési
akciócsoport előzetes elismerése után képviselje Hort települést a jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti forma megalakításában.
Határidő: azonnal
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Ezután felkérte Ludányiné Tihanyi Bernadettet, a NORDA
pályázati szakértőjét tartson tájékoztatót a pályázati lehetőségekről.
Ludányiné Tihanyi Bernadett: Jelenleg egyik legfontosabb pályázat az alapfokú oktatási
intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére a Közoktatási pályázat. Ennek keretében a
pedagógusoknak részt kell venniük képzésben, mely teljesen támogatott. Lehet felújításra,
építésre, még a tervdokumentáció elkészítésére is pénzt nyerni. A pályázati önerőre is lehet
pályázni, a 10 % maximum 40 %-át lehet megkapni.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján most jelentek meg a turisztikai pályázatok.
Nagyon sokrétűek a lehetőségek: pl. lehet pályázni települések csapadékvíz elvezetésére,
Művelődési Otthonok felújítására, sport infrastruktúrájának fejlesztésére, Polgármesteri
Hivatal felújítására, buszváró, parkoló építésére, parkok, játszóterek, köztéri bútorok
fejlesztésére, stb. Sok esetben több településnek együttesen érdemes pályázni, úgy jön össze a
minimális pályázati összeg.
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Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási előadót,
beszéljen a közelmúlt pályázati eredményeiről, és a jövőbeni lehetőségekről.
Vastagné Gyurcsó Mária: Elmondta, hogy a múlt évben pályázat útján elkészült 3 út,
melyből 2 út kifizetésre került, a harmadikból még 3,5 mill. Ft van hátra.
Bababarát pályázaton 2 szoptatószéket és pelenkázót nyertünk.
A „Lendület, Dinamika” pályázaton több mint 1,5 millió Ft-ot nyertünk, melynél önrész
ugyan nem volt, de a gyermeklétszám csökkenése miatt kb. 80 e Ft-ot vissza kellett utalni.
Az óvoda villamoshálózat felújítására 1,8 m Ft-ot sikerült megnyernünk.
Most van egy ösztöndíj pályázati lehetőség, a Bursa Hungarica. Eddig ilyen még nem volt.
Felsőoktatási intézményben tanuló rászoruló diákoknak lehet támogatást adni 1-5 ezer Ft-ig.
Ehhez a megye és az állam is tesz hozzá. A keretösszeg 480 e Ft, melyet 4 év alatt kell
kifizetnünk a jelentkező diákoknak, akiknek rossz anyagi helyzetükön segítene valamelyest
ez az ösztöndíj. Két variáns van A és B. Kikötés, hogy a diákot nem lehet szerződéssel kötni
semmihez. Ennek a pályázatnak az elindításához kéri a testület jóváhagyását.
Balázs Ferenc képviselő: A költségvetésben ennek szerepelnie kell, akkor valósítható meg.
Mi az előnyünk ebből, ha nem lehet semmivel kötni a diákot?
Vastagné Gyurcsó Mária: A pályázatnak az a lényege, hogy érezze az itt élő rászoruló diák,
hogy a községtől kap némi támogatást a továbbtanulásához.
Molnár Istvánné képviselő: Mindenképpen javasolja a pályázatot, mert nem nagy összeg, és
ne zárják el a falubéli rászorulóktól ezt a lehetőséget.
Hegedűs Dezső képviselő: Egyetért az előző javaslattal, azzal a kikötéssel hogy az iskoláját
fejezze is be a tanuló.
Bódi Jánosné képviselő: Maximálisan javasolja ezt a támogatást. Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökeként gyakran találkozik olyan kérelmekkel, ahol egyedülálló szülő kér
segítséget gyermeke iskoláztatásához. Ne vonjuk meg ezt a lehetőséget tőlük.
Horváth Sándor képviselő: Elvi döntést nem tud hozni, tudni szeretné, hogy konkrétan kik
kapnák meg.
Vastagné Gyurcsó Mária: Az „A” variációra két tanulót tud jelenleg, Tóvaj Dánielt, és
Bibók Beátát. A „B” variációra pályázatot kell kiírni.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a testület tagjait, szavazzanak a fenti pályázattal
kapcsolatban. Ezt követően A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozták a következő
határozatot:
90/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata – a Képviselő-testület döntése
értelmében –
1. csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához. Az ösztöndíj időtartamára
(2008-2011-ig) az önkormányzat a költségvetésben 480.000 Ft-ot,
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azaz Négyszáznyolvan ezer forintot elkülönít a pályázati kiírásnak
megfelelő, felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatására.
2. Ugyanakkor a képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárási rendjéről és az
önkormányzati ösztöndíjrész megállapításáról szóló szabályzatot.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését a csatlakozási
nyilatkozat benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a
lebonyolításra.
Felelős: polgármester, jegyző.
Határidők: kiírás szerint.
2.Napirendi pont: Az első félévi költségvetés értékelése, adóügyi tevékenység
továbbfejlesztésének kérdései
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a kiadott anyaghoz van-e hozzászólás ?
Balázs Ferenc képviselő: Ismertette a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság álláspontját a
költségvetési beszámolóval kapcsolatban, mely szerint a beszámoló elfogadását javasolják
azzal a kitétellel, hogy ne forduljon elő ilyen helyzet, hogy normatívát vissza kelljen fizetni.
Jelen esetben az ÖNO-nál nem az elvárásnak megfelelően alakultak a létszámok. Ez a
hozzáállás nem megengedhető.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. Ezt követően
a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
91/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartási törvény vonatkozó rendelkezései végrehajtására
kiadott 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§.(1) bekezdése alapján a
2007. I. félévi költségvetési beszámolót és az előterjesztést, valamint
azok mellékleteit elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a kiadott anyagban szereplő, az
önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. A képviselőtestület az
előterjesztés alapján egyhangú szavazattal az alábbiakban módosította az önkormányzat
2007.évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) rendeletét.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2006.(IX.14.) számú rendelete
Az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.15.) rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.Napirendi pont: Egészségügyi és Szociális Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló
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Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a bizottság elnökét, van-e kiegészíteni valója.
Bódi Jánosné a Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a segélyezéshez egy kicsit másképp
állnak az emberek. Korábban sok olyan ember is kért segélyt, aki nem volt rászoruló, aki
pedig rászorult, szégyellte és nem kért. Rájöttek, hogy a Bizottság csak a rossz körülmények
között élőknek ad segélyt. Ápolási díjnál is szigorítás történt, ki is került a hatáskörükből. A
kamatmentes kölcsönt régen ráterhelték a házra, most már nem, ezért körültekintően kell
odaítélni, hogy biztosítva legyen a visszafizetés.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Mi a jellemző, hogyan fizetik vissza a kamatmentes
kölcsönt az emberek?
Bódi Jánosné a Bizottság elnöke: Jelenleg akinek van ilyen kölcsöne, rendesen törleszti.
Molnár Istvánné képviselő: Elismerte a Bizottság munkáját. A faluban is jó visszajelzések
vannak. Kérte a Bizottság segítségét az ÖNO hatékonyabb működéséhez, hiszen ott szemet
szúr, hogy az igényelt normatívából 900 e Ft-ot vissza kell fizetni.
Tari István képviselő: Tökéletesnek tartotta a beszámolót, és a Bizottság munkáját is.
Felmerült viszont benne a kérdés, hogy vajon mindenki tud-e a lehetőségekről? Akár a helyi
újságban is lehetne tájékoztatást adni, kik kérhetnek segélyt.
Bódi Jánosné a Bizottság elnöke: A Nyugdíjas Klubban már tájékoztatták az időseket a
lehetőségekről. Ettől függetlenül az újságban is lehet tájékoztatást megjelentetni a jövedelmi
határokról is. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival jó a kapcsolat, így
segítségükkel tudják ki a rászoruló.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és szavazásra bocsátotta a
beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:
92/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
és Szociális Bizottságnak a 2006.október 01- 2007. augusztus 31-ig
terjedő munkájáról szóló beszámolót megvitatta, és azt
tudomásulvétellel elfogadta.
A képviselő-testület megköszöni a bizottságnak a beszámolási
időszakban végzett egészségügyi és szociális programok
megszervezését és azok támogatását.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a segélyezés mellett a jövőben is
szervezzen a Bizottság az intézmények bevonásával, a pályázati
lehetőségek figyelembe vételével különböző egészségügyi és szociális
programokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke
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4.Napirendi pont: Közművelődési, Közoktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a Bizottság elnökét, van-e kiegészítése a kiadott
anyaghoz?
Erdélyi László Bizottsági elnök: Elmondta, hogy sokszor ült össze a Bizottság, sok
kérdésről beszéltek, de pénzhiány miatt sok mindent nem tudtak megoldani. Több mindenre
kaptak ígéretet, de ezek nem valósultak meg (focikapuk, kosárpalánk felállítása).
Balázs Ferenc képviselő: A Leader-Program pont erről szól: ötlet, hozzáállás, szervezés. El
kell gondolkodni, mit lehet pénz nélkül is megoldani. Legfontosabb a hozzáállás kérdése.
Horváth Sándor képviselő: Mit jelent az, hogy a focicsapat széthullásának szerteágazó oka
van?
Tari István képviselő: A sportgyűlésen a vezetőség olyankor mondott le, amikor az
átigazolási időszak következett. Nem volt új vezetőség, így nem történt meg a csapat
benevezése. Felelőtlenül hagyták ott a csapatot, főleg amikor az elszámoltatás következett
volna. Velük, vagy nélkülük újra kell csapatot szervezni.
Horváth Sándor képviselő: Azt kérte a polgármestertől, hogy az öltözőben eddig rendbetett
dolgok, felszerelés ne menjen tönkre addig is, amíg nem történik valami.
Hegedűs Dezső képviselő: Véleménye szerint ifi szinten kellene elkezdeni a focit, az
általános iskolás korosztállyal. Mi vagyunk a legnagyobb település, és nincs csapatunk.
Kerek Oszkár polgármester: Valóban fiatal korban kell elkezdeni a sportolást. Az iskolában
kell tenni azért, hogy kedvet kapjanak a fiatalok. Nem kell rögtön eredményt várni, először
legyen az egészséges életmódra nevelés a cél. Lehet sportversenyeket rendezni, ahol díjakat
nyerhetnének. Ez már egy lépés lenne előre.
A focicsapat vezetősége nem volt korrekt. Új sportköri elnökségre van szükség, nem
feltétlenül csak fociról szólna a tevékenység. Más sporttal is lehetne foglalkozni. A pénz
rendelkezésre áll az önkormányzat részéről. Ha lesz vezetőség, mehet tovább minden.
Az, hogy a kapuk felállítása még nem történt meg, a műszaki csoport hozzáállásának az
eredménye. Az, hogy nem látványos a Bizottság működése nem azt jelenti, hogy nem
dolgoztak, hiszen részt vettek a közoktatási társulás szervezésében, az új iskolaigazgató
választás előkészítésében, valamint az aktuális pályázatokkal is foglalkoztak.
Urbán Jánosné képviselő: A Népdalkör vezetőjeként elmondta, hogy országos minősítésen
arany fokozatot értek el.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a Bizottság munkáját, és javasolta a beszámoló
elfogadását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
93/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkájáról szóló
beszámolót megvitatta, és azt tudomásulvétellel elfogadta.

7

A képviselő-testület megköszöni a bizottságnak a beszámolási
időszakban végzett munkáját.
A Képviselő-testület kéri, hogy a bizottság a sport területén nagyobb
szervezőmunkát végezzen.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke
5. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Először az Általános Iskola Házirendjével kapcsolatban
megkérdezte az iskola igazgatóját, van-e hozzáfűzni valója?
Füredi István Iskola igazgató: A Házirend az Oktatási Törvény szabályai szerint készült.
Balázs Ferenc képviselő: A Házirend az iskola belső ügye, javasolta elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a Házirend elfogadását, melyet a
testület 10 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
94/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40.§ (9) bekezdésének felhatalmazása
alapján a horti Általános Iskola átdolgozott „Házirendjét” jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott házirendet hozza
nyilvánosságra.
Határidő: folyamatos
Felelős: általános iskola igazgatója
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy mint mindenki által ismert tény, hogy 2007.
október végéig működhet a hulladéktelep, azután be kell zárni. A Hulladékgazdálkodási
Társulásban jelenleg nincs véglege megoldás a hulladék elszállítását illetően, ugyanis az ASA
megtámadta a pályázat nyertesét, újabb pályázatot kellett kiírni. Nekünk pedig meg kell
oldani ezt a kérdést. Valamelyik céget meg lehetne bízni az elszállítással. A zöld hulladékot
helyben lehetne komposztálni, ezzel néhány embernek munkahelyet is lehetne teremteni.
Tari István képviselő: Javasolta, hogy próbálják rávenni a jelenlegi vállalkozót, hogy
működtesse tovább a telepet.
Ferge Jánosné jegyző: Amennyiben nem kívánjuk bezárni a helyi hulladéklerakót,
meghosszabbítást lehetne kérni az üzemeltetésre.
Balázs Ferenc képviselő: Mindenképpen a meghosszabbítást támogatja.
Tari István képviselő: Hosszabbítsuk meg, de sürgősen meg kell találni a kezelőt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghosszabbítási javaslatot, ezután a
testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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95/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeméttelep
bezárásának kérdését megvitatta és megállapította, hogy annak
üzemeltetésére a Gyöngyösi égetőmű vagy a regionális lerakó
létesítéséig szüksége van a lakosságnak.
Figyelembe véve, hogy a szakértői anyag szerint a hulladéklerakó
közvetlen szennyeződési veszélyt a tágabb környezetére nem jelent fenti létesítmények elkészülte után képzelhető el a szeméttelep
bezárására és annak rekultivációjára.
Fentiek alapján a Képviselő-testület kérelmezi az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnél (3501 Miskolc, Mindszent tér 4. Pf.: 379.), a 3717272004 számú határozatával kiadott 2007. október 31-i érvényes, Hort
települési szilárdhulladék lerakó ( hrsz: 0143-0144) működési
engedélyének meghosszabbítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Mátravidéki Építő és
Vállalkozó Kft. elkészített egy 30 lakásos társasház vázlattervét, melyet közre is adott
megtekintésre. Reális áron az „Alapkő 95” Társasházépítő és Beruházó Kft. vállalná a
megépítést. Reményei szerint ilyen áron lenne rá igény a településen. Ezzel kapcsolatban
kérte a testület véleményét. A testület tagjai 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
96/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátravidéki
Építő és Vállalkozó KFT (3200 Gyöngyös, Egri út 30) által készített
25-30 lakásos társasház vázlattervét megvitatta.
Az „Alapkő 95” Társasházépítő és Beruházó KFT (3200 Gyöngyös,
Egri út 30) ajánlata alapján, a várható kedvező lakásárak ismeretében
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezővel és kivitelezővel az
előzetes tárgyalásokat kezdje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy kért ajánlatot a Gyöngyösi VTV-től helyi
műsor közvetítésére, melyre a kiadott anyag tartalmazza az ajánlatokat. Jó lenne, ha a lakosok
a televízióból tudnának helyi aktuális információkat kapni, hiszen a honlapot csak az
internettel rendelkezők látogathatják.
Tari István képviselő: Fekete Gábor a Gyöngyösi TV egyik munkatársa felajánlotta, hogy
vállalná egy szakkör vezetését, ahol a helyi fiatalok foglalkozhatnának a TV-zéssel.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 10 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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97/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyösi
Városi Televízió (3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/a) havonta
jelentkező, 5 anyagból álló, 25 perces magazinműsorra vonatkozó
ajánlatát 3 hónapos próbaidő tartamra elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a műsorszerkesztőjével a
folyamatos egyeztetést elvégezze.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Ismertette, hogy a Polgármesteri Hivatal a létszámcsökkentési
döntéseihez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítéséhez pályázatot lehet benyújtani a
felmondási idő és végkielégítés összegének támogatására. Kérte a testülettől ennek
támogatását. Ezután 10 igen szavazattal a képviselő-testület meghozta az alábbi határozatot:
98/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1.

Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 5. számú mellékletének 9. pontja figyelembe vételével az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági Főosztály P305c-55/75/2007. számú tájékoztatása szerint a
4/2007.(III.20.) ÖTM rendelet alapján a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás
igényléséhez az alábbiakban felsorolt intézményeknek és a
Polgármesteri
Hivatalnak
a
feladatellátás
racionálisabb
megszervezéséből adódó - álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei
teljesítéséhez nyújt be pályázatot.

2.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken,
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében
a pályázó önkormányzatnak fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetőség.
Az érintett szerveteknél a létszám az alábbiak szerint alakul:

3.

Intézmény

Polgármesteri
Hivatal
Település
Üzemeltetési Iroda
Általános Iskola
Önkormányzati
szintű létszám:

Létszámcsökkentés
előtti
Létszámkeret (fő)
13

Létszámcsökkentés utáni
Létszámkeret (fő)
12

7

6

30
108

29
105
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4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a
támogatási feltételeknek nem tesz eleget – és a támogatásról szóló
döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére
visszaállítja, hogy azt – önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódó, és a helyi önkormányzat számára
kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy
ezen álláshely megszüntetésre jóváhagyott támogatásról köteles
haladéktalanul lemondani, és a támogatást a központi költségvetés
javára visszafizetni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: A kiadott anyagban leírtak alapján kérte a testületet, hogy
fogadja el a Gazdasági Program adópolitika és közteherviselésről szóló kiegészítését, majd a
következő határozatot hozták 10 igen szavazattal:
99/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2007.(02.01.)
önkormányzati határozattal elfogadott, 2007- 2010-ig terjedő
időszakra szóló gazdasági programot az adópolitika és
közteherviselésről szóló az írásos előterjesztés alapján kiegészíti.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A lakossági igények kielégítése érdekében meg kellene
határozni az önkormányzat tulajdonában lévő telkek árát. Sajnos a korábban megállapított
magas ár miatt az utóbbi években nem történt egyetlen eladás sem. Az árak kialakításánál
figyelembe kell venni a telek közmű ellátottságát, valamint a területi elhelyezkedését. Nem
mindegy, hogy a falu középpontjában, vagy a periférián van a telek. Három kategóriában tett
javaslatot az árakra, mely szerint 200, 400, és 600 Ft/m2 lenne az érték meghatározása.
A testület tagjai javasolták, hogy szoc.pol.-hoz hasonló kedvezményt lehetne kidolgozni, így
10 igen szavazattal a következő határozatot hozták:
100/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az önkormányzati
ingatlanok eladási árát vizsgálja felül és egy reális eladási árra
vonatkozó tervezetet a képviselő-testület következő ülésére terjesszen
be.
Határidő: 2007. november 7.
Felelős: bizottság elnöke
Kerek Oszkár polgármester: Kis Józsefné Kastélykert út 1.sz. alatti lakos azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzat felé, hogy a Kulturális Centrum mögötti területre igényt tart, mivel
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eddig is ő használta. Dönteni kell ebben az ügyben, megkérdezte, mi a testület véleménye,
eladásra kerüljön, vagy az Önkormányzat alakítson ki ott egy szép környezetet?
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy azt a területet meg kell tartani Önkormányzati
tulajdonban, és a következően egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:
101/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kis Józsefné
Hort, Kastélykert út 1 szám alatt lakos ingatlanvásárlási kérését
megtárgyalta. A Képviselő-testület a kérelmező által használt és
lekerített Kulturális Centrum mögötti közterületre igényt tart.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdon
visszavételéről gondoskodják.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Füredi István iskola igazgató lakbérének csökkentését kérte,
mivel a lakás eléggé lelakott állapotban van. Kérte a képviselők véleményét ezzel
kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő: Azt javasolta, hogy az iskola igazgató tegye lakhatóvá a lakást,
és a ráfordítás összeg erejéig ne fizessen lakbért.
Balázs Ferenc képviselő: Megoldás lehet az is, hogy az Önkormányzat rendbe hozza a
lakást, és az igazgató fizesse meg a lakbért.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra tette az elhangzott javaslatokat, majd a Képviselőtestület úgy döntött, hogy el kell végezni a szükséges javításokat, és csak szeptember1-től
fizesse a lakbért az iskola igazgatója. A testület egyhangú szavazattal meghozta ezzel
kapcsolatban a határozatát:
102/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Füredi István
Hort, Bajcsy út szám alatti lakos lakbér csökkentési kérelmét
megtárgyalta és a Pénzügyi Költségvetési Bizottság javaslata alapján
elutasítja.
A lakbért 2007. szeptember1-től állapítja meg a képviselő-testületnek
a lakbér mértékéről szóló 5/2007.(II.15.) rendelete alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A Hatvani Kistérség azzal kereste meg, a Gyermekjóléti
Szolgálatot átvennék úgy, hogy saját embereiket foglalkoztatnák, így a mi dolgozóinkat
elküldenék. Javasolta, hogy maradjon így minden, ahogyan van.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nevében is azt javasolta,
semmiképpen ne engedjék át a Kistérségnek ezen feladatok ellátását, hiszen a jelenlegi
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dolgozók helybéliek, jól ismerik a családokat, bizalommal fordulnak hozzájuk, ha bármi
gondjuk van.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta elfogadásra a Gyermekjóléti Szolgálat eddigi
formában történő tovább működését.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat kistérségi ellátásának lehetőségét megvitatta, de mivel a
helyi alkalmazottak továbbfoglalkozatása nem biztosított, így azt
elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A T-Com és a Magyar Posta nem fizetik a felemelt bérleti
díjat arra hivatkozva, hogy a szerződésben csak az infláció mértékével történő emelés van
rögzítve.
Balázs Ferenc Pü. és Költségvetési Biz. Elnöke: A Bizottság megállapította ülésén, hogy
már eddig is ki kellett volna küldeni az emelt összegű számlákat, mivel a testület korábban
így határozta meg a bérleti díjakat. Ezt sürgősen pótolni kell.
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat:
104/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a T-Com bérleti
díj csökkentésére vonatkozó kérelmét megvizsgálta. Figyelembe véve,
hogy évek óta nem volt bérleti díj emelés a csökkentésre vonatkozó
kérelmet elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

105/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar Posta
bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét megvizsgálta.
Figyelembe véve, hogy évek óta nem volt bérleti díj emelés a
csökkentésre vonatkozó kérelmet elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: A Hatvani Polgármesteri Hivatal megkereste azzal, hogy részt
vennénk-e partnerként a Hatvan- Hort közötti területen létrehozandó ipari park
megépítésének támogatásában. Kérte a testület javaslatát ezzel kapcsolatban. A Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hatvan
városnak Hort község szomszédságában történő Ipari Park kialakítását.
Hort község önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el
Hatvan várossal együttesen a közös Ipari Park kialakításától., melynek
előkészítésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a hátrányos
helyzetű felnőttek képzésére mentori helyre pályázatot lehet benyújtani az Apertus
Közalapítványhoz. Javasolja a pályázat benyújtását és azt, hogy a képzés helye a Kulturális
Centrumban legyen A Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot hozta:
107/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az
Apertus Közalapítvány által - a HEFOP 3.5.2. program megvalósítása
keretében, ún. Mentori pontnak a Kulturális Centrumban történő
létrehozását.
Felkéri a polgármestert, hogy az Apertus Közalapítvánnyal a Mentori
pontra vonatkozó szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy szükségessé
vált a településrendezés felülvizsgálata. E munka elvégzésére egy adhoc bizottság felállítását
javasolja.
A Képviselő-testület egy tartózkodással és 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot
hozta
108/2007.(09.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
településfejlesztésének felülvizsgálatára a pioritások felállítására
létrehozza a Gazdasági és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi és
költségvetési Bizottság tagjaiból álló Településfejlesztési adhoc
bizottságot.
A bizottság elnöke: Molnár Istvánné képviselő
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A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy munkáját mielőbb
kezdje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ferge Jánosné jegyző: A Bizottságok és ügyintézők javaslata alapján kéri, hogy az alábbi
önkormányzati rendelet módosítások kerüljenek elfogadásra:
A mezei őrszolgálatról szóló 11/2007.(V.16.) rendelet módosítása a mezőőri járulék
mértékének pontosítását és a 2007.évi fizetési kötelezettséget szabályozza. Eredetileg a
hektáronként 650 Ft/év az alábbiak szerint kerül pontosításra:
 Minden megkezdett 0.5 hektár alatti terület után 325 Ft/év,
 Minden megkezdett 0,5 hektár feletti terület után 650 Ft/év járulékot kell fizetni.
2007. évre 4 hónapra eső mezőőri járulékot kell fizetni, ami a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül fizethető meg késedelmi pótlékmentesen.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbiakban módosította a mezei őrszolgálatról
szóló 11/2007.(V.16.) rendeletét.
Hort Község Önkormányzat Képviselő – testületének
13/2007. (IX.14.)rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló
11/2007.(V.16.) rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Igényként merült fel a helyi jelentőségű természeti értékeknek helyi szabályozása. E
szabályozási igényt erősíti, hogy védetté nyilvánítási eljárás mellőzősével lehet ezév végéig a
Hort, Útmenti hársfa védettségét önkormányzati rendeletben megerősíteni.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007.(IX.14.) rendelete

az egyes helyi jelentőségű természeti területek, értékek és emlékek védetté
nyilvánításáról, a természetvédelem helyi szabályairól
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
A talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.17.) rendelet szerinti díjfizetés megterhelő lehet az
érintettek számára, ezért javasolja, hogy a rendelet engedélyezze a talajterhelési díj két
egyenlő részletben történő megfizetését.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal az alábbiakban módosította
a talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.17.) rendeletét:
Hort Község Önkormányzat Képviselő – testületének
15/2007. (IX.14.)rendelete
a talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.17.) rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Javasolja, hogy a magánszemélyek kommunális adója esetén méltányossági kérelem alapján
élvezzen mentességet a garázs utáni adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött adóalany,
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amennyiben gépjárművel sem ő, sem az ott élő családtagjai nem rendelkeznek. Az
adómentesség további feltétele, hogy a garázst gépjárműtárolásra sem a kérelmező, sem más
nem használja.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal az alábbiakban módosította
a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/1999 (XI. 10.) rendeletét:
Hort Község Önkormányzata Képviselő -Testületének
16/2007 (IX. 14.) rendelete
A magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló
8/1999 (XI. 10.) rendeletének módosítása

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Törvényességi észrevétel miatt kéri az írásos előterjesztés alapján A Községi Önkormányzat
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.) rendeletének módosítását.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal az alábbiakban módosította
a Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.)
rendeletét:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2007.(IX.14) rendelete

A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.)
rendeletének módosítása
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a
Testület tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Rózsavölgyi Jánosné
képviselő
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
12/2007. (IX.14.)rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a – 2007.
január 1. és junius 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat
érintő határozatainak átvezetése miatt a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II.15.)
rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2007. évi
költségvetésének
a) Kiadási főösszegét 512.124 ezer forintban,
b) Bevételi főösszegét 411.673 ezer forintban,
c) A hiány összegét
100.451 ezer forintban állapítja meg.
2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
216.279 E Ft személyi jellegű juttatások
68.790 E Ft munkaadókat terhelő járulék
82.965 E Ft dologi kiadás
8.778 E Ft egyéb folyó kiadások
2.849 E Ft működési célú pénzeszközátadás
16.249 E Ft Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
1.146 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
31.146 E Ft Felújítás
6.340 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
5.782 E FT Általános tartalék
5.000 E Ft Céltartalék
0 E Ft Egyéb tartalék
2.500 E Ft hitelek kamatai
64.300 E Ft finanszírozási kiadások
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., 2. sz., 3.
sz…. 4. sz., 4/1. sz., 5. sz., 5/1. sz., 6. sz., és 7. sz., mellékletek tartalmazzák.

3.§
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 2007.évi költségvetésről szóló 3/2007. (II.15.) rendelet 12.§ (3) bekezdése 2007.
február 15-től hatályát veszti

Hort, 2007. szeptember 13.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
13/2007. (IX.14.)rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló
11/2007.(V.16.) rendelete módosításáról
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban:
tv.) 19. §-ban kapott felhatalmazás alapján Hort község közigazgatási területén lévő
mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében megalkotott 11/2007.(V.16.)
rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
ÖR 1.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságot egyaránt érteni kell.
2.§.
ÖR 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A mezőőri járulék mértéke: hektáronként 650 Ft/év.
a) Minden megkezdett 0.5 hektár alatti terület után 325 Ft/év,
b) Minden megkezdett 0,5 hektár feletti terület után 650 Ft/év járulékot kell
fizetni.
3.§.
ÖR 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A mezőőri járulékot a kötelezett évente két egyenlő részletben március 15. napjáig, illetve
szeptember 15. napjáig fizetheti meg késedelmi pótlék mentesen. A mezőőri szolgálat 2007.
szeptember 17-én alakul meg, így a 2007. évre 4 hónapra eső mezőőri járulékot kell fizetni,
ami a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül fizethető meg késedelmi
pótlékmentesen.

4.§.

Ezen rendelet 2007. szeptember 17-én lép hatályba.

Hort, 2007. szeptember 13.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007.(IX.14.) rendelete

az egyes helyi jelentőségű természeti területek, értékek és emlékek védetté
nyilvánításáról, a természetvédelem helyi szabályairól
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
1./ E rendelet hatálya kiterjed Hort Község közigazgatási területén található valamennyi
természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre,
melyet a képviselő-testület ezen rendelet alapján védetté nyilvánít.
2./ A természetvédelemmel összefüggő e rendeletben nem szabályozott kérdésekre, a
természetvédelemről szóló 1996.évi III törvény valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. §.
A védetté nyilvánítás célja
A védetté nyilvánítás célja:
a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek,
biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható
használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti
igényének kielégítése;
b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a
természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.
c) a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett
károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek
pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.
d) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti értékek hatékony megőrzésében és a
széleskörű szemléletformálásba,
e) a helyi természetvédelmi szabályozás eszközeit és gyakorlatát a nagyobb léptékű – a
Hatvani Kistérségre, illetve tágabb környezetre is kiterjedő – ökológiai folyamatok és
természetvédelmi törekvések, térségi együttműködések szolgálatába állítsa,
f) elősegítse a község és a térség természeti értékeinek kutatását, oktatási,
ismeretterjesztési és ökoturisztikai célú hasznosítását.
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g) A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák)”, „Védett cserje (cserjék)”,
illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni.
3.§.
Védetté nyilvánítási eljárás
1. Terület, illetve természeti érték védetté nyilvánítását a jegyzőnél bárki kezdeményezheti.
2. Az írásban benyújtott indítványban részletesen le kell írni
a) a terület, illetve természeti értékek védelmét indokoló körülményeket,
b) a terület, illetve természeti érték pontos lelőhelyét (hrsz, út, házszám..)
c) tulajdonosának, kezelőjének nevét, címét,
3. A jegyző a terület védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése
mellett megkeresi az igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos jelentőségű védett
természeti területté nyilvánítani, és megkéri az érintett terület, illetve érték tulajdonosának,
kezelőjének álláspontját.
4. A természeti terület védetté nyilvánítása előkészítését a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság (továbbiakban Bizottság) végzi.
5. A Bizottság az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében egyeztető megbeszélést
és a szükséghez képest helyszíni szemlét tart, amelyre - a kitűzött időpont előtt legalább 15
nappal - meghívja a javaslattevőt, valamennyi érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat,
akikre a védetté nyilvánításból jogok vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos
érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti.
6. Jelentős számú érdekelt esetén a meghívás történhet hirdetménynek a helyi
önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével vagy más, helyben szokásos módon
történő közhírré tétele útján is.
7. A Bizottság az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet és összefoglalót készít, amelyet a
védetté nyilvánításra vonatkozó javaslattal együtt a Képviselő-testülethez előterjeszt.
8. A helyi védetté nyilvánítás esetén a védetté nyilvánító, illetve a védettség feloldásáról
rendelkező önkormányzati rendeletet - nyilvántartási célból a jegyző - hivatalból megküldi
az érintett területen működő igazgatóságnak.
.
9.Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyezni, védettség feloldását követően a védettség tényét pedig törölni kell. A
bejegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi.
4.§.
Védetté nyilvánítási eljárás mellőzőse
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Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007.
évi LXXXII. Törvény 6.§. (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a képviselő-testület a
Tvt.-ben előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – e rendeletében továbbra is
fenntartja a 29/1982.(II.23.) VB határozattal védetté nyilvánított Hort, Útmenti hársfa helyi
jelentőségű védett természeti területként fennálló védettségét, melynek adatait az 1 számú
melléklet tartalmazza.
5.§.
Természetvédelmi területekre vonatkozó előírások
1. A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.
c) A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó
gyommentességének biztosítása.
2. A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs
és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel
megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik.
3. A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten belül már
létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes.
4. A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő
ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának
megfelelő, túlkoros méretű fa lehet. Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú
faegyedet ültetni nem lehet.
5. A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok elvégzése a 6. § a) és b) pontjában meghatározottak kötelessége.
6. A védett természeti területekre vonatkozóan e rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven
belül a 30/2001.(XII.28.) KöM rendelet követelményeinek megfelelően kezelési tervet kell
készíteni, melyet véleményeztetni és egyeztetni kell az illetékes nemzeti park
igazgatóságával, a terület kezelőivel és tulajdonosaival.
6.§.
Természetvédelmi hatósági jogkörök
1. A védelem alá vont természeti emlékekkel kapcsolatos első fokú természetvédelmi
hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.
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2. A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes
védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó
döntést megelőzően a Képviselő-testület Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága
véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében
történik.
3. A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti emléket és
annak termőhelyét károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet. A határozat – a védett
természeti emlék vagy termőhely közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése
esetén – a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatónak nyilvánítható.
4. A védelem alá vont emlékek megóvása, fenntartása, helyreállítása a képviselő-testület
kötelező feladata. E feladat ellátását
a) önkormányzat tulajdonában álló területen a mindenkori vagyonkezelő útján valósítja
meg,
b) a nem önkormányzati tulajdonú területen levő védett természeti értékek esetében
megállapodást köthet a terület tulajdonosával a feladat átvállalására.
5. A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti emlék és termőhely oltalma, tudományos megismerése vagy
bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen annak megközelítését,
bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító
táblák elhelyezését.
6. A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a
természeti emlék oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időszakosan
használja, de csak olyan mértékben, hogy az a tulajdonos (vagyonkezelő, használó)
mindennapi életvitelét nem zavarhatja.
7. Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni védetté nyilvánítás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését.
8. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti emlékek
állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen
megváltoztatja vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti emlék
fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a
vízháztartás megőrzéséről.

7.§.
Szabálysértés
1. A jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt természeti emlékek védelmére vonatkozó
szabályok megsértése esetén a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény továbbá az
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell
eljárni.
2. A környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott természetvédelmi
bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása.
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3. A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

8.§.
Záró rendelkezések
1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Hort, 2007. szeptember 13.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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1. számú melléklet
Védetté nyilvánítási eljárás mellőzőse
Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007.
évi LXXXII. Törvény 6.§. (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a képviselő-testület a
Tvt.-ben előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – e rendeletében továbbra is
fenntartja - az alábbiakban részletezett 29/1982.(II.23.) VB határozattal megállapított
védettséget.
Hort közigazgatási területén fekvő, helyi jelentőségű védett természeti terület adatai.
Törzskönyvi szám
(KvVM)
9/33/TT/82.

Védett természeti terület
megnevezése
Hort, Útmenti hársfa

Védetté nyilvánító
jogszabály
29/1982.(II.23.)
VB
határozat
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
15/2007. (IX.14.)rendelete
a talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.17.) rendelete módosításáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21.A. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a talajterhelési díjról szóló 14/2004.(VI.17.) rendeletét ( továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §.
Az ÖR 2. §. (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. A díj számításának részletes
szabályait a Ktdt 27.§. (1) bekezdése, valamint annak 3. számú melléklete határozza meg.
2.§.
Az ÖR 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell
megállapítania, bevallania és önadózás keretében két egyenlő részletben megfizetnie a
tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig.
(2) A talajterhelési díjat az önkormányzat talajterhelési díj beszedési 11739054-1537881903920000 számú számlája javára kell megfizetni.
(3) A közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(4) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. A
talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi,
minőségi védelmére használható fel.
.
(5) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok
látják el.
3. §
(1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet 3.§ (1) bekezdése 2008. 01.01-én lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 14/2004.(VI.17.)
rendelet 4.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
Hort, 2007. szeptember 13.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2007.(IX.14) rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
Szóló 7/2007.(III.30.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban ötv.)1.§ (6) bekezdése 18.§-a és a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény ( továbbiakban tv.) 9.§ (2) bek.10/A.§ (3) bek.
rendelkezéseit figyelembe véve a Szervezeti és Működési rendjét 7/2007.(III.30.) rendeletét
(továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja: (dőlt betűs rész eltérő az ötv. és Tv szövege)
1.§.
Az ÖR 12.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(3) Minősített többség, azaz a megválasztott települési képviselők több mint a felének – 7 fő –
szavazata szükséges:
 megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz.
2.§.
Az ÖR 18.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A települési képviselő a település egészéért vállat felelősséggel képviseli a választóinak
érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak
3.§.
Az ÖR 19.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(7) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát az ülést követő munkanapon
kézbesíteni kell:
 az érintett önkormányzati képviselőnek,
 a választási bizottságnak,
 a közigazgatási hivatalnak (tv 4.§.2.bek)
4.§.
Az ÖR 27.§.-a az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület egyes államigazgatási, hatósági, ügyfajták szakszerű intézése végett
hatósági igazgatási társulást hozhat létre. A hatósági, igazgatási társulást a vonatkozó
jogszabályok szerint a jegyző készíti elő. A létrejött megállapodást meg kell küldeni a
közigazgatási hivatalnak, amely 15 napon belül törvényességi észrevételt tehet.
5.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hort, 2007. október 13.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Hort Község Önkormányzata Képviselő -Testületének
16/2007 (IX. 14.) rendelete
A magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló
8/1999 (XI. 10.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1)
bek és 5.§ b. pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény 107. § (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
81.§, 133-34.§-ai figyelembe vételével a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló
8/1999.(XI.10.) rendeletét ( továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1)

Méltányossági kérelem alapján mentes a garázs utáni adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött
adóalany, amennyiben gépjárművel sem ő, sem az ott élő családtagjai nem rendelkeznek.

(2)

Az adómentesség további feltétele, hogy a garázst gépjárműtárolásra sem a kérelmező, sem más
nem használja.

.
(3)

A méltányossági kérelem mellékleteként csatolt jognyilatkozatban foglaltakat az önkormányzati
adóhatóság helyszíni szemle alapján ellenőrzi.

(4)

Az adóalany méltányossági kérelme alapján, első fokon a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság
jár.

(5)

A jegyző méltányossági jogkörben hozott döntése elleni fellebbezést az Észak-magyarországi
Közigazgatási Hivatal (3300. Eger, Kossuth L út 9.) bírálja el.
2.§.

Az ÖR 10.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselőtestület a beszedett adó összegéről és felhasználásáról a költségvetési beszámoló
részeként közmeghallgatás során tájékoztatja a lakosságot.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati adóhatóságot, hogy ezen rendeletben
szabályozott adótárgyakat folyamatosan felülvizsgálja és kötelezze az adóalanyokat a tényleges
állapot szerinti adófizetésre
(3) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a helyi adóval kapcsolatos eljárásban a helyi
adókról szóló az 1990.évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben
foglaltakat kell alkalmazni.
3.§.
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 17/2006.(VI.22.) rendelet
hatályát veszti.

Hort, 2007. szeptember 13.
Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző
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