Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. január 30-án
15 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
1/2008.(01.30.)
2/2008.(01.30.)
3/2008.(01.30.)
4/2008.(01.30.)
5/2008.(01.30.)
6/2008.(01.30.)
7/2008.(01.30.)
8/2008.(01.30.)
9/2008.(01.30.)
10/2008.(01.30.)
11/2008.(01.30.)
12/2008.(01.30.)
13/2008.(01.30.)
14/2008.(01.30.)
15/2008.(01.30.)
16/2008.(01.30.)
17/2008.(01.30.)
18/2008.(01.30.)
19/2008.(01.30.)
20/2008.(01.30.)
21/2008.(01.30.)
22/2008.(01.30.)
23/2008.(01.30.)
24/2008.(01.30.)
25/2008.(01.30.)
26/2008.(01.30.)
27/2008.(01.30.)
28/2008.(01.30.)
29/2008.(01.30.)

Tárgy
Beszámoló a község környezetvédelmi helyzetéről
Beszámoló a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2008. évi munkaterve
A Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. évi munkaterve
A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi munkaterve
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Tanács Alapító Okiratának módosítása
(TEÁOR szám változása)
Gyermekjóléti feladatok ellátására intézményfenntartó társulás létrehozása
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kistérségi szinten
Felhatalmazás társulási megállapodás aláírására.
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
Kulturális Centrum Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
„ Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR
szám változása)
I. sz. Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
II. sz. Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
Település Üzemeltetési Iroda Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám
változása)
Központi Konyha Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, (TEÁOR szám változása)
Felhatalmazás közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozására
Cseh Katalinnak a „Kulturális Centrum” vezetői megbízatásának meghosszabbítása
701 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Heves Megyei Vízmű egységes vízkorlátozási tervének elfogadása
II.világháborús emlékmű áthelyezése, átépítése
Pályázat a pedagógiai, módszertani reformot támogató infrasturtúra fejlesztésére
Horti Nők Egyesülete pályázatának támogatása
Pályázat autóbusz vásárlás
Pályázat Egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére
Pályázat Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztésre

1/2008. (I.31.)
2/2008. (I.31.)

Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 20/2007. (XI.30.) rendeletének módosítása
A „Környezetvédelmi alap” létrehozásáról szóló 7/1997.(III.12.) rendelet módosítása

3/2008. (I.31.)

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről,
juttatásokról szóló 23/2007. (XI.30.) rendelet módosítása
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
6/2007.(III.30.) rendeletének módosításáról

4/2008. (I.31.)

a

természetbeni
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. január 30-án megtartott Képviselő-testületi
üléséről a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Habány György
8. Hegedűs Dezső
9. Horváth Sándor
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné
Távolmaradását bejelentette:
Molnár Istvánné képviselő
Jelen vannak:

Napirend:

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő

1./ Beszámoló a község környezetvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Egészségügyi és Szociális bizottság 2008. évi munkaterve
Előadó: Bódi Jánosné a Bizottság elnöke
4./ Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. évi
munkaterve
Előadó: Erdélyi László a Bizottság elnöke
5./ Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi munkaterve
Előadó: Tari István a Bizottság elnöke
6./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester:
Megállapítja, hogy 1 képviselő hiányzik, a testületi ülés határozatképes. Javasolja, hogy a
meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület azzal a kitérővel,
hogy közben megérkeznek az AVE Magyarország Kft. képviselői, akik tájékoztatatást adnak
a hulladékgazdálkodás lehetőségeiről. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Sándor és Hegedűs
Dezső képviselőket javasoltja. A testület tagjai a javaslattal egyetértenek.
1./ Napirendi pont: Beszámoló a község környezetvédelmi helyzetéről szóló
Kerek Oszkár polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a témával kapcsolatban?
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Bódi Jánosné képviselő:
A Kertész úton szépen parkosítottak az emberek, gondozzák is, viszont nincsenek árkok,
betöltötték az ott élők. Helyes ez így?
Kerek Oszkár polgármester:
Sajnos több helyen van ilyen probléma, éppen ezért a csapadékvíz elvezetést saját erőből,
vagy pályázattal meg kell oldani. A legsürgősebb a külterületen, utána a belterületen történő
vízelvezetés megoldása.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
Szeretné megtudni, hogy milyen eredménye volt a parlagfű kommandónak az elmúlt évben?
Ferge Jánosné jegyző:
Kistérségi szinten alakult meg a parlagfű kommandó, ami azt jelenti, hogy 2 alkalommal 4-4
főt küldtek ki Hatvanból, akik bejárták a települést. Jelentették az önkormányzat felé azokat a
címeket, ahol parlagfüvet találtak. A bejelentett személyek írásbeli figyelmeztetést kaptak.
Kerek Oszkár polgármester:
Közben megérkezett az AVE Miskolc Kft. Két munkatársa, Henz Zsolt főmérnök és Hegedűs
Tamás menedzser. Felkéri a vendégeket, mutassák be cégüket, ill. tájékoztassák a képviselőtestületet a hulladékgazdálkodás lehetőségeiről.
Hegedűs Tamás:
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás Hejőpapin történő hulladéklerakó
megépítésére és üzemeltetésére kiírt pályázatát az AVE Magyarország Kft nyerte el. Az
országban 6 településen van központi telephelyük, többek között Hevesen is. Meg tudják
oldani az elszállítást, tárolást, szelektív hulladékgyűjtést, illetve ha van rá igény, a veszélyes
hulladékok begyűjtését is. El tudják látni a lakosságot 60, illetve 120 literes kukákkal. A
szelektív hulladékgyűjtők mérete nagyobb, mint a jelenlegiek. A Heves megyei Társulásnak
egy közös hulladékudvar lenne célszerű, ebben komposztáló is működne. Külön nem lenne
gazdaságos. Közbeszerzési pályázattal köthető szerződés a céggel. Várja a képviselők
hozzászólásait, kérdéseit.
Horváth Sándor képviselő:
Az önkormányzatnak most kell megtenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy 2009-re
megtörténjenek az előkészületek. A jelenlegi hulladékszállító nem igazán jó. Komposztálót
helyi szinten tud elképzelni, mivel az emberek inkább lerakják a szemetet a határban,
minthogy messzebbre elszállítsák. Az AVE megoldja-e a temetőből történő szállítást is?
Csontos András képviselő:
Hová szállítanák Hortról a hulladékot? A távolság biztosan számít a díjaknál. Szükség van az
árajánlatukra.
Kerek Oszkár polgármester:
A Gyöngyösi Városgondozási Zrt. Jelezte szándékát a komposztáló megépítésére, és el is
szállítaná innen a megfelelő hulladékot. Ezzel ez a kérdés megoldódna.

3

Hegedűs Tamás:
Mivel több helyen máris működik a hulladéklerakó, bárhová történhet a szállítás, ugyanis a
távolság nem függvénye az árnak. Hatvanban egyébként átrakó állomás épül, így a környékről
oda szállítanák a hulladékot. Jelenleg kétféle módon lehet fizetni. Vagy beszedi az
önkormányzat a lakosságtól, és egy összegben fizet, vagy az AVE szedi be a pénzt, de annak
nagyobb anyagi vonzata van. Akár már most is el tudnák kezdeni a szállítást, mely egy
átmeneti vállalkozói szerződéssel oldható meg addig, amíg fel nem bontja az önkormányzat a
szerződést a jelenlegi szállítóval.
Henz Zsolt:
Megállapodás kérdése, hogy a temetőből is elszállítsák a hulladékot. Még a lomtalanítás is
megoldható. A szelektív hulladékgyűjtés is rugalmasan kezelik. Ha a szállítási nap előtt
megtelnek a tárolók, soron kívül is elszállítják azt.
Tari István képviselő:
Fontosnak tartja, hogy a jelenlegi szállítóval személyesen tárgyaljanak a szerződéssel
kapcsolatban. Egyébként szívesen megnéznék az AVE valamelyik hulladéklerakóját.
Herczeg Tamás:
Miskolcon, vagy Hejőpapin bármikor megtekintheti a testület a komplett rendszert, szívesen
bemutatják.
Kerek Oszkár polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást, majd szavazásra bocsátja a környezetvédelmi helyzetről szóló
beszámoló elfogadását, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
1/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hort
község környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a kistérségi a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetével összefogva tegyen meg mindent a
község környezetvédelmi helyzetének javításáért.
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
2/1. Napirendi pont: Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
Kerek Oszkár polgármester:
A kiküldött anyagot szeretné kiegészíteni azzal, hogy a település virágosítása is szerepeljen
benne. Az önkormányzat készítene edényeket, a lakosok pedig gondoznák a virágokat, így
nem lenne szükség nagy anyagi áldozatra. Fontos tennivaló továbbá, hogy készüljenek
szeméttartók, melyeket ki kell helyezni a községben. Nagyon sok a szétdobált szemét, ezen
változtatni kell. Évente egy-két alkalommal, a lakosság bevonásával hulladékgyűjtő napot kell
szervezni. Megoldásra vár a veszélyes hulladékok begyűjtése is. Kéri a képviselők
véleményét a témával kapcsolatban.
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Hegedűs Dezső képviselő:
Egyetért a köztéri gyűjtő edények szükségességével. Több helyen csúnya látvány az eldobált
szemét.
Bódi Jánosné képviselő:
Tájékoztatja a testületet arról, hogy az Általános Iskola minden évben kétszer szervez
hulladékgyűjtést. 2007. tavaszán 120q papírt, 100q fémet és 4q rongyot gyűjtöttek. Az őszi
gyűjtés alkalmával ennek kb. a felét tudták összeszedni a gyerekek.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
A közterületek tisztántartása terén botrányos a helyzet. Pl. a piacon a helybeliek nem fizetnek
helypénzt, elvárható, hogy legalább ne hagyjanak maguk után szemetet. A szelektív
hulladékgyűjtők környékén halmozódnak a műanyag flakonok, mivel nagyon kicsik a tárolók.
Jó lenne tömörítőket elhelyezni.
Tari István képviselő:
Tudomása szerint a Horti Nők Egyesülete a műanyag palack tömörítő kérdését szeretné
megoldani.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról szóló beszámolót. A
képviselő-testület 11 igen szavazattal azt elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
2/2008.(01.30.).ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hort
Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.
A tervben foglaltak megvalósulásához regionális és kistérségi együttműködés
szükséges. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a hulladékkezelő telep várható bezárási
idejét figyelembe véve a települési szilárd hulladék Hort község területéről történő
kiszállítás érdekében a tárgyalásokat kezdje meg.
Határidő: folyamatos, 2009. június 30.
Felelős: polgármester,
Gazdasági és Környezetvédelmi Biz. Elnöke

2/2. Napirendi pont: Környezetvédelmi Program felülvizsgálata
Kerek Oszkár polgármester:
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket a kiadott előterjesztéssel kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő:
Hiányolja a Településüzemeltetés felelős vezetőjének a jelenlétét. Néhány kérdésre adhatna
választ. A mezőőr munkáját nem igazán értékeli jónak, mivel most is rengetek szemét van a
határban. Történik-e büntetés a bejelentése alapján, van-e eredmény dokumentálva?
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Kerek Oszkár polgármester:
Egy személlyel indult a mezőőri tevékenység, túl nagy a terület, ezért létszámot kell bővíteni.
Több ízben történt a mezőőr részéről bejelentés a Polgármesteri Hivatal felé. Első alkalommal
figyelmeztetés történik a szabálysértés miatt, a következő alkalommal már büntetést szab ki a
szabálysértési ügyintéző. Feltétlenül szükség van a polgárőrség és rendőrség
közreműködésére is.
Tari István képviselő:
Egy mezőőr képtelen kordában tartani néhány ezer lakost. Fontos, hogy elindult ez a
folyamat, és bővíteni kell a létszámot a hatékonyabb munka érdekében.
Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a környezetvédelemről szóló beszámoló
elfogadását. A képviselő-testület 11 igen szavazattal azt elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
3/2008.(01.30.).ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hort
Község Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát.
A Program végrehajtásakor a kistérség által szervezett programokat figyelembe kell
venni.
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.
Felelős: polgármester,
Gazdasági és Környezetvédelmi Biz. Elnöke
3./ Napirendi pont: Egészségügyi és Szociális Bizottság munkaterve
Bódi Jánosné képviselő, a Bizottság elnöke:
Kiegészítésként elmondja, hogy az Óvodával és az Iskolával együtt nagy gondot fordítanak a
tisztaságra és egészségmegőrzésre történő nevelés terén. Az Óvodában februárban lesz egy
előadás a jelenleg aktuális újabb típusú bárányhimlő betegségről.
Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. A képviselő
testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
4/2008.(01.30.).ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
és Szociális Bizottság 2008. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: bizottság elnöke
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4./Napirendi pont: Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkaterve
Erdélyi László képviselő, a Bizottság elnöke:
Munkatervük igazodik az önkormányzat és a község programjaihoz. A programokhoz pénzre
van szükség a költségvetésből. Az elmúlt évben többször kellett rendkívüli ülést is tartaniuk,
melyet az aktuális feladatok indokoltak. Ebben az évben az első bizottsági ülés február 4-én
lesz, melyen a fő téma a labdarúgó szövetség megalakítása, ill. az új elnökség megválasztása
lesz. Minden képviselőt meghív az ülésre, és szeretné, ha konkrét javaslatokkal jönnének.
Kerek Oszkár polgármester:
A rendezvénytervben szereplő programokra igényük van az embereknek. A kiadásokat
természetesen meg kell tervezni, mit lehet megvalósítani. A bizottság munkája többrétű,
hiszen foglalkoznia kell az oktatással, kultúrával, fiatalokkal és a sporttal is. Javasolja a
munkaterv elfogadását a képviselő-testületnek. A testület 9 igen szavazattal és 2
tartózkodással a munkatervet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
5/2008.(01.30.).ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. évi munkatervére
vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

5./ Napirendi pont: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkaterve
Tari István képviselő, a Bizottság elnöke:
A Bizottság munkatervében nincsenek konkrét időpontok, hanem témák szerepelnek, mivel
mindig akkor ül össze a bizottság, amikor az akkor aktuális témákat meg kell tárgyalniuk.
Általában 1 héttel a testületi ülés előtt tartanak Bizottsági ülést, amikor szükséges. Nagyon
fontosnak tartja a befektetők szerepét, ezért minden jelentkezőt szeretne meghallgatni a
Bizottság.
Hegedűs Dezső képviselő:
Az energia felhasználásra nagyon oda kell figyelni. Több önkormányzat összefogva tárgyal a
villamos energiaszolgáltatókkal, hogy kivel érdemes szerződést kötni. Célszerűnek tartja a
napkollektor lehetőségének megvizsgálását, valamint a geotermikus energia felhasználását.
Tari István képviselő:
Nagyon jónak tartja az ötleteket, azonban az önkormányzat anyagi helyzete nem enged meg
nagyobb beruházást, inkább kisebb korszerűsítések lehetségesek.
Csontos András képviselő:
Tisztelet a Bizottság elnökének és tagjainak körültekintő munkájukért. A költségvetésben
megvalósítható konkrét dolgokat kell szerepeltetni.
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Horváth Sándor képviselő:
Ne mindenki ennek a Bizottságnak ossza ki a munkát. Egyébként is reálisan kell nézni a
lehetőségeket. Pénz nélkül nem lehet pl. napkollektort tervezni. A Gazdasági és Költségvetési
Bizottságnak több konkrét javaslata is volt, melyet az önkormányzat nem vett figyelembe.
Kerek Oszkár polgármester:
Minden önkormányzatnál a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottságoknak van a legtöbb munkája.
Aránylag nem nagy beruházással elkészült a Könyvtár és az ÖNO fűtésének leválása a
Művelődési Házról. Ezzel energiát tudunk megtakarítani. Ilyen korszerűsítésre minden
intézménynél szükség van. Ezután szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. A képviselőtestület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
6/2008.(01.30.).ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: bizottság elnöke
6./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Ferge Jánosné jegyző:
A törvények változásával megváltoztak a TEÁOR számok, és a tevékenységi besorolások,
így szükség van többek között a kistérségi Alapító Okirat módosítására, melyet javasol a
testületnek elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a Hatvan Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okirat módosítását,
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
7/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Tanács módosított
Alapító Okiratát, az alábbiak szerint:
12.1. Tevékenységi kör, alaptevékenységek
Alaptevékenységi szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú társulások igazgatási
tevékenysége
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások
Gazdaság és Területfejlesztési Feladatok
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági tevékenységek
Oktatási tevékenység
Egészségügyi tevékenység
Szociális és jóléti tevékenység
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Városi és községgazdálkodás
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Pedagógiai szakszolgálat
Orvosi Ügyelet
Egyúttal felhatalmazta a Tanács elnökét, hogy a módosított
alapdokumentumok előírásai a Társulás és a Munkaszervezet SzMSZ-be,
valamint a Munkaszervezet Alapító Okiratába átvezetésre kerüljön. A
módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar Államkincstárhoz és a
társulás felügyeleti szervéhez a munkaszervezet igazgatója határidőig
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
a tanács elnöke a munkaszervezet vezetője útján

Ferge Jánosné jegyző:
A Kistérségi Társulás a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében Intézményfenntartói Társulást
hozott létre Lőrinci város gesztorságával. Ehhez fog tartozni Hort, melyhez a testület
határozata szükséges.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a jegyző javaslatát, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és
meghozta az alábbi határozatot:
8/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és ezen
határozatával döntött arról, hogy gyermekjóléti feladatok ellátására társulást
hoz léte a következő települési önkormányzatokkal együttesen Lőrinci Város
Önkormányzata gesztorságával: Apc Község Önkormányzata, Heréd Község
Önkormányzata, Hort Község Önkormányzata.
Ferge Jánosné jegyző:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátása is társulással, Lőrinci város
központi szerepével fog működni, ehhez kéri a testület hozzájárulását.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, melyet a testület tagjai 11 igen szavazattal el
is fogadtak, és meghozták az alábbi határozatot:
9/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és ezen
határozata értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása is
kistérségi szinten szerveződött meg Lőrinci Város Önkormányzata
gesztorságával a következő települési önkormányzatokkal közösen:
Apc Község Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község
Önkormányzata,
Ecséd
Község
Önkormányzata,
Hatvan
Város
Önkormányzata,
Heréd
Község
Önkormányzata,
Hort
Község
9

Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Lőrinci Város
Önkormányzata, Nagykökényes Község Önkormányzata, Petőfibánya Község
Önkormányzata, Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, Zagyvaszántó
Község Önkormányzata.
Ferge Jánosné jegyző:
Fenti határozatokkal módosul a társulási megállapodás, melynek aláírására a polgármestert fel
kell hatalmaznia a képviselő-testületnek , ugyanakkor kötelezettséget kell vállalni a
gyermekjóléti feladatokra biztosított normatíván felül az Önkormányzat kiegészítő anyagi
hozzájárulására. Kéri, hogy a képviselő-testület ezt építse be a költségvetésbe.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
10/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9/2008.(01.30.)sz.
határozatával elfogadott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására vonatkozó
társulási megállapodás, valamint a 8/2008.(01.30.) sz. határozatával elfogadott gyermekjóléti
feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás jelen határozat mellékletét képező
megállapodás-tervezetben foglaltak szerinti egységes szerkezetben való módosítását
elfogadja. Felhatalmazza Hort Község Polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2008. évtől kezdődően tárgyévi
költségvetési rendeleteiben a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény által ellátott
feladatok tekintetében az alap- és kiegészítő normatíván felül szükséges, Hort Község
Önkormányzatára eső önkormányzati kiegészítést biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. január 30.
Ferge Jánosné jegyző:
A TEÁOR számok megváltozása érinti az önkormányzati intézményeket is. Ismerteti ezeket a
változásokat, majd kéri az Alapító Okirat módosítási javaslat elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester:
Intézményenként szavazásra bocsátja az Alapító Okiratok módosításának elfogadását, és a
képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta létre:
11/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt az Általános
Iskola ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító Okiratát
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai az Általános Iskola SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
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átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

12/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a Napközi
Otthonos Óvoda ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító
Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Napközi Otthonos Óvoda SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

13/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a Községi
Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjtemény (Kulturális
Centrum) ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Községi Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjtemény
(Kulturális Centrum) SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába átvezetésre
kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

14/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a „ Segítő
Kéz” Alapszolgáltatási Központ ezen határozat mellékleteként csatolt
módosított Alapító Okiratát.
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Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ SzMSZ-be, valamint
Alapító Okiratába átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat
eljuttatásáról a Magyar Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

15/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt az I. sz.
Védőnői Szolgálat ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító
Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a I. sz. Védőnői Szolgálat SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

16/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a II. sz.
Védőnői Szolgálat ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító
Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a II. sz. Védőnői Szolgálat SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

17/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a Település
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Üzemeltetési Iroda ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító
Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Település Üzemeltetési Iroda SzMSZ-be, valamint Alapító
Okiratába átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a
Magyar Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

18/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a Központi
Konyha ezen határozat mellékleteként csatolt módosított Alapító Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Központi Konyha SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

19/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2008. évi TEÁOR és szakágazati rend változása miatt a
Polgármesteri Hivatal ezen határozat mellékleteként csatolt módosított
Alapító Okiratát.
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított alapdokumentumok
előírásai a Polgármesteri Hivatal SzMSZ-be, valamint Alapító Okiratába
átvezetésre kerüljön. A módosított Alapító Okirat eljuttatásáról a Magyar
Államkincstárhoz a jegyző határidőig gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Kéri a képviselő-testülettől, hatalmazza fel arra, hogy megkezdhesse a közoktatási társulással
kapcsolatos tárgyalásokat a környező önkormányzatokkal. A testület 11 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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20/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezte azon
szándékát, hogy a fenntartásában lévő általános iskola valamint a
Napközi Otthonos Óvoda a közoktatási törvény létszámelőírásainak
való megfelelés és a költségtakarékosabb, és színvonalasabb
működtetése érdekében intézményfenntartó társulás létrehozását tartja
szükségesnek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környező
települések polgármestereivel vegye fel a kapcsolatot és kezdje meg a
társulás előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokat.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos 2008. december 31.
Kerek Oszkár polgármester:
Kéri a testülettől, hogy Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum igazgatói megbízását
iskolájának befejezéséig hosszabbítsa meg. A képviselő-testület a javaslatot 11 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
21/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2007.
(05.15.) számú határozatát figyelembe véve Cseh Katalinnak a
„Kulturális Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és
Helytörténeti Kiállítóhely igazgatójának megbízatását 2008. május 31ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízatást lejárta előtt a pályázatot
írja ki.
Határidő: 2008. június 1.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Határ út legutolsó telkére – a Táncsics út felé vásárlási igény érkezett az önkormányzathoz. Itt azonban e kell végezni az út szélesítését,
mely célra szükséges elvenni az érintett telkekből. Javasolja, hogy az útszélesítés után
értékesítsék a telket. A képviselő testület 11 igen szavazattal ezt elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
22/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, természetben Hort,
Táncsics út és Határ út sarkán lévő 701 hrsz-ú beépítetlen terület
megnevezésű, jelenleg 2878 m² területű ingatlant az útszélesítési
munkarészek elkészülte és lejegyzése után 800.- Ft/ m² árért értékesíti.
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Az önkormányzati rendeletben szereplő telekvásárlási kedvezményt a
képviselő-testület ezen telek eladásához nem biztosítja, mert a
kérelmező a beépítési kötelezettséget vállalni nem tudta.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a rendezési terv alapján a telekalakítást
végezze el és ezen határozat alapján adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester:
A Heves Megyei Vízmű Zrt. elküldte az önkormányzatnak a vízkorlátozási tervét. Kérték,
hogy a testület azt fogadja el. Ezt követően a képviselő-testület az ismertetés után a
vízkorlátozási tervet 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

23/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű
ZRT EVT-3-05 számú egységes vízkorlátozási tervét megvitatta és azzal
egyetértve, jóváhagyólag elfogadta.
Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat megküldésével a Heves
Megyei Vízmű ZRT-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester:
A szovjet hősi emlékmű áthelyezésével kapcsolatban levelet írt az Orosz Nagykövetségre,
melyre választ is kapott, melyben leírták az áthelyezés procedúráját. Kéri a képviselőket,
mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban.
Erdélyi László képviselő:
Véleménye szerint az exhumálás költsége nagyon magas lehet, ezért más megoldáson kellene
gondolkodni.
Hegedűs Dezső képviselő:
A 90-es években is foglalkozott a képviselő-testület ezzel a témával, de akkoriban is nagy
költséggel járt volna.
Horváth Sándor képviselő:
Ebben az ügyben nagyon körültekintően kell eljárni.
Csontos András képviselő:
A Művelődési Ház előtti park építésénél más megoldást is lehet találni annak érdekében,
hogy ne kelljen onnan elhelyezni az emlékművet.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai az alábbi határozatot hozták:
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24/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a II. világháborús
emlékmű méltó áthelyezésével, átépítésével kapcsolatban felhatalmazza a
polgármestert, hogy a látványterv és az áthelyezési költség ismeretében az
illetékes hatóságoknál eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester:
Jelenleg 5 olyan pályázati lehetőség van, mely 90, vagy 100 %-os támogatottságú. Ismerteti
ezeket a pályázatokat, és kéri a testület véleményét ezekkel kapcsolatban.
l./ A pedagógia, módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1)
(digitális táblák, számítógépek)
2./ Az Egészséges Településekért Alapítvány nyílt pályázata partnerségi települési
egészségtervek megvalósításának támogatására. (30%munka értékének beszámítása, +70%
támogatás)
3./ Buszvásárlás – vasútállomásról bejárás, ételszállítás, betegszállítás, gyermekek
kirándulása, stb. céljára – 100% támogatás
4./ Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2007-4.1.1) 90% támogatás
Meg lehetne oldani pl. az orvosi rendelők áthelyezését a kisiskolába.
5./ Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés (ÉMOP-2007-3.1.3) Itt lehetne
belterületi utakat, járdát, parkolót, buszmegállót építeni, vagy pl. a Madách útnál
nyomógombos jelzőlámpás csomópontot létrehozni.
Horváth Sándor képviselő:
Itt kívánja megjegyezni, hogy sok utcában a lakosok tönkretették a járdákat, szerinte a
károkozókkal kellene helyreállíttatni ezeket. Egyébként a kevés befektetést igénylő, ill. 100%ban támogatott pályázatokat javasolja előkészítésre.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja az ismertetett pályázatok benyújtásának elfogadását. Mivel a képviselőtestület tagjai egyetértenek abban, hogy mind az öt pályázaton induljon az önkormányzat,
ezzel kapcsolatban a következő határozatokat hozták 11 igen szavazattal:

25/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
A pedagógia, módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése
(TIOP-1.1.1) c. pályázat megjelent. A kiírás szerint az önkormányzat mint
az Általános Iskola fenntartója pályázhat digitális táblára, számítógépekre,
szoftverre. Az eszközök beszerzése a kiírás szerint 100 %-os
támogatottságú. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésével, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
beszerzésével.
A pályázat benyújtása: 2008.03.11-től 2008.04.30-ig.
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26/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Egészséges
Településekért Alapítvány pályázati kiírása alapján támogatja a Horti Nők
Egyesületének egészség tervre vonatkozó pályázat benyújtását.

27/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Az Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I.24.)FVM rendeletben
megfogalmazottak szerint Hort Község Önkormányzata autóbusz
beszerzését szeretné megvalósítani. A beszerzés költsége 100%-ban
támogatott. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésével, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
beszerzésével.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2008.05.01.

28/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata az I. és II. számú háziorvosi rendelőt egy
épületbe, a jelenleg használaton kívül lévő, Kossuth út 122. sz. alatt álló
épületbe (volt Kisiskola) szándékozza áthelyezni. Az Észak-magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) 2007-4.1.1 kódszámú, „Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázati kiírása
alapján az épület ilyen célra történő belső átalakításának költsége 90 %-ban
támogatható.
Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével,
a pályázat benyújtásához szükséges tervek, dokumentációk beszerzésével.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. április 30.

29/2008.(01.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1. Hort Község Önkormányzata az erősen kikátyúsodott, megrongálódott
útak felújítását, aszfaltréteggel történő ellátását szeretné megvalósítani. A
„Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés” (ÉMOP-20073.1.3) c. pályázat a bekerülési költségek finanszírozásához 90%-ban
hozzájárul. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésével, a pályázat benyújtásához szükséges tervek, dokumentációk
beszerzésével.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 28.
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2. Hort Község Önkormányzata nyomógombos jelzőlámpa elhelyezését
tervezi a Kossuth úton (3. sz. főút) az Iskola út – Fodor köz térségében
található gyalogos átkelőhelyhez, annak áthelyezése után (amennyiben az
áthelyezésre az engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Északmagyarországi Regionális Igazgatósága, mint I. fokú közlekedési hatóság
megadja). Az említett átkelőhelyet legfőképpen gyermekek veszik igénybe,
óvoda, iskola közelsége miatt. Az átkelés a 3. sz. főút jelentős forgalma,
illetve a gépjárművel közlekedők nem minden esetben megfelelő vezetői
magatartása miatt jelenleg nem biztonságos, ezért lenne indokolt az
átkelőhely fényjelzős biztosítása. A „Vidékfejlesztési programot kiegészítő
településfejlesztés” (ÉMOP-2007-3.1.3) c. pályázat a bekerülési költségek
finanszírozásához 90%-ban hozzájárul. Az Önkormányzat felhatalmazza a
polgármestert a pályázat előkészítésével, a pályázat benyújtásához
szükséges tervek, dokumentációk beszerzésével.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 28.
Kerek Oszkár polgármester:
A vendéglátóegységek nyitva tartási rendjét szabályozó önkormányzat rendelet hatására a
helyi érintettek egy közös beadványt juttattak el a Polgármesteri Hivatalba, sérelmezve a 622 óráig beszabályozott nyitva tartást. Itt az ülésen meghívásra megjelent a többiek
képviseletében Kalamusz Endre az Ózon Söröző üzemeltetője, valamint szimpatizánsként
jelen van Fáczán Ferenc az 1.sz. Italbolt üzemeltetője (akit nem érint ez a rendelet, mivel
egyébként rövidebb nyitva tartási idővel dolgozik). A beadványt minden testületi tag
megkapta, melyben látható, hogy a 22 óra utáni nyitva tartási igényt több kiskorúval is
szabálytalanul aláíratták. Ezután átadja a szót Kalamusz Endrének, mondja el álláspontját a
témával kapcsolatban.
Kalamusz Endre:
Véleménye szerint nem minden vendéglátó egységet érint az a tény, hogy a hazafelé tartó
rendalírozók zajt keltenek, illetve kárt okoznak. Érinti viszont őket olyan szempontból, hogy
az egyébként igen gyér forgalmukat a hétvégi hosszabb nyitva tartással tudnák kiegészíteni,
amikor az emberek eltöltenének néhány órát. Egy felnőtt ember miért nem ülhet le 22 óra
után, ha sörözni kíván, akár egyedül, vagy egy társasággal? A fiatalok nevelése pedig a
szülők dolga, nem a vendéglátóhelyeké. Sajnos a kiskorúakkal előfordul, hogy ha őt nem
szolgálják ki, beküld egy nagykorút, akkor is megoldja az ital fogyasztását 22 óra előtt is.
Jellemző az is, hogy aki inni akar, megvásárolja az italt, és záróra után az utcán összegyűlve,
vagy barangolva fogyasztja azt el, tehát még nem kívánnak hazamenni. Túl szigorúnak
tartják a beszabályozást, és elkeseredést okoz a bevétel kiesésük.
Csontos András képviselő:
Tudnak-e tenni annak érdekében, hogy a fiatalok nem randalírozzanak a lakók nyugalmának
megzavarásával?
Kalamusz Endre:
Kiszűrni tudnak segíteni, hogy a már ittas embert, valamint a fiatalkorúakat nem szolgálják
ki,
Tari István képviselő:
Az egyik oldalról jónak tartja a 22 órás nyitva tartást, hiszen ahol hajnalig nyitva tartanak, túl
hangos zenével, ill. a vendégek hangoskodása zavarja a környéken lakókat. Ilyen
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rendezvényeket olyan helyen kellene tartani, ahol nincsenek lakóházak a közvetlen
környezetükben. A kiskorúakat lehet, hogy nem szolgálják ki mindenhol, de nem is lett volna
szabad aláíratni velük a beadványt. A másik oldalt is figyelembe véve megérti, hogy bevétel
kiesésük van.
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a napokban a Polgármesteri Hivatalból kérdőívet
küldtek ki a vendéglátóegységek környékén lakóknak. A visszahozott kérdőívek nagy
részében nem szeretnék az ott élők, hogy tovább nyitva tartsanak. Kb. 2/3-ad részük nem
hozta vissza a kérdőívet. Volt olyan, aki szöveges indoklást is írt a kérdőívre, vagy szóban
elmondta sérelmeit, mely szerint éjszaka, sőt hajnalban hangoskodással zavarják éjszakai
nyugalmukat, ill. rongálással több embernek kárt okoznak.
Csontos András képviselő:
A lakosság bejelentései alapján a probléma adott volt, azért született meg a nyitva tartási
rendelet. Közösen felelősek vagyunk a közrendért. A vendéglátósok is felelősek a
vendégkörük viselkedéséért. Közösen kell, hogy találjanak megoldást, hiszen az
önkormányzat sem az az érdeke, hogy 22 óra után senki sem szórakozhasson, de nem
fordulhat elő, hogy egyesek viselkedése miatt a lakók éjszaka telefonálnak a
polgármesternek, vagy a működési engedélyekkel foglalkozó önkormányzati dolgozónak.
Habány György képviselő:
Örül, hogy eljutottak addig a vendéglátósok is, hogy megoldást keresnek. A reggeli korábbi
nyitást nem tartja problémának, javasolja az 5 órai nyitás visszaállítását. Tapasztalatai szerint
volt olyan vendéglátóhely, ahol sok 16 éven aluli vendég tartózkodott késő esti órákban.
Fáczán Ferenc I. Kocsma üzemeltetője:
Őt nem érinti a korlátozott nyitva tartás, mivel reggel nem nyit korán, este pedig 20 órakor
zár, csupán a realitás kedvéért szeretné elmondani, hogy nem oldódik meg a probléma a 22
órás bezárással, hiszen megvásárolják az italt, és még úgy sem mennek haza. Véleménye
szerint a Rendőrségnek kellene nagy szerepet vállalnia abban, hogy a záróra környékén
legyenek ott, és akadályozzák meg a hangoskodást, rongálást.
Tari István képviselő:
A vállalkozóknak természetesen dolgozniuk kell, viszont a lakóknak joguk van a
nyugalomhoz.
Balázs Ferenc képviselő:
Sajnos, akikkel probléma volt, nincsenek jelen. Javasolja, hogy a jegyző készítse elő azt a
megoldást, hogy a vendéglátósokat hallgassák meg nyitva tartási igényükről, a környéken
lakók aláírt nyilatkozattal jelezzék, hozzájárulnak-e a későbbi nyitva tartáshoz, vagy nem.
Kerek Oszkár polgármester:
Javasolja, hogy a megfelelő előkészületek után a következő testületi ülésen döntsenek a
nyitva tartási kérdésről.
A testület tagjai, és a jelenlévő vendéglátósok a javaslatot elfogadták. A vendéglátóegységek
nyitva tartásával kapcsolatban a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi
rendeletmódosítást alkotta meg:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2008. (I.31.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
20/2007. (XI.30.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 12.§ (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2007.(XI.30.)
rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 3.§.(2) bekezdése 2008. február 1-vel hatályát veszti.
Hort, 2008. január30.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása szükséges adatok változása miatt.
Kéri a képviselő-testületet, a módosítást szavazza meg. Ezt követően a testület megalkotta az
alábbi rendeletmódosítást:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(II.01.) rendelete
a „Környezetvédelmi alap” létrehozásáról szóló
7/1997.(III.12.) rendelet módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 58.§. /1/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
„Környezetvédelmi Alap” – ról és annak kezeléséről szóló 7/1997.(III.12) rendeletét (
továbbiakban ÖR)az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
ÖR 2.§. b. pontja az alábbiak szerint módosul:
b.) az Észak- Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség- Miskolc- által Hort település területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének 30%- a,
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2.§.
ÖR. 4.§ (1) bek. az alábbiak szerint módosul:
1./ Az Alap felhasználását a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ellenőrzi.
3.§.
E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Habány György képviselő:
A képviselőknek járó tiszteletdíjjal kapcsolatban elkészített egy lemondó nyilatkozatot,
melyet most szeretne benyújtani.
Tari István képviselő:
A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén többekkel egyetértve arra az álláspontra
jutottak, hogy a nekik járó tiszteletdíjat nem veszik fel, hanem olyan beruházás
megvalósításához ajánlják fel, mely a település fejlődését segíti. A képviselői munkát így
továbbra is díjazás nélkül végzik.
Horváth Sándor képviselő:
Javasolja a képviselőknek, hogy a tiszteletdíjjal kapcsolatos rendeletet függesszék fel. Akkor
vegyenek fel tiszteletdíjat, ha az önkormányzat anyagi helyzete azt megengedi.
Pillanatnyilag nem ilyen a helyzet, és súlyos következményekkel járna, ha nem így
tennének.
Kerek Oszkár polgármester:
A képviselőknek járó tiszteletdíj kb. 8 millió Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak, ezt most
valóban nem engedhetjük meg magunknak. Tudja, hogy sokat kell dolgozniuk, ezért senki
nem várhatja el ezt ingyen. Olyan lehetőség után kell nézni, mely segítené munkájukat.
Csontos András képviselő:
Mivel a takarékosság miatt e-mailben kapják meg a testületi anyagot, saját költségükön kell
még azt is kinyomtatni. Javasolja azt a megoldást, miszerint laptop állna a képviselők
rendelkezésére.
Bódi Jánosné képviselő:
Egyetért a fenti javaslattal.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felfüggesztését. A testület
tagjai 11 igen szavazattal azt elfogadták, és az alábbi rendeletmódosítást alkották meg:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008. (I. 31.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról
szóló 23/2007. (XI.30.) rendelet módosítása

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 szóló 23/2007. (XI.30.) rendeletét 8továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 1.§-3.§-ainak végrehajtását a képviselő-testület 2008. december 31-ig felfüggeszti.
2.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 01. napjától
kell alkalmazni.

Hort, 2008. január 30.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Szükséges az SZMSZ módosítása a polgármester helyettesítésének megoldása tekintetében
kistérségi szinten. Javasolja, hogy indokolt távollétében a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Tari István helyettesítse. A testületi ülések kezdési időpontját is módosítani
kell az SZMK-ben, mivel a testület a 2007. decemberi ülésén döntött arról, hogy minden hó
utolsó csütörtökén 15.00 órakor kezdődjenek 2008. évtől az ülések. Szavazásra bocsátotta a
javaslatok elfogadását, melyet a testület 1 nem és 10 igen szavazattal elfogadott, és
megalkotta a következő rendeletmódosítást:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008.(I.31.) rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
6/2007.(III.30.) rendeletének módosításáról
Hort Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban ötv.)1.§ (6) bekezdése 18.§-a és a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról 2004. évi CVII. Törvény 5§.(2) bekezdés figyelembe vételével a 7/2007.(III.30.)
rendeletét ( továbbiakban ÖR)az alábbiakban egészíti ki:
1.§.
Az ÖR 2.§ (5)bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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5.) A települési önkormányzat önként vállalat feladatként a község területén működteti az
alábbi intézményeket:
a) Támogató Szolgálatot
b) Központi Konyhát,
c) Település Üzemeltetési Irodát,
d) 1
2.§.
Az ÖR 6.§ (5)bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5.) A képviselő-testület üléseit a munkaterv szerinti időpontban
Polgármesteri Hivatal tanácstermében
3.§.

15 órától tartja a

Az ÖR 26.§ az alábbi (4) –(8)bekezdéssel egészül ki:
4.) A Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsot a társulás tagjainak
polgármesterei alkotják.
5.) A polgármester tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Társulási Tanácsban
történő eseti jellegű, de teljes jogkörű helyettesítését a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, képviselő látja el.
6.) A polgármester teljes körű helyettesítésével megbízott
képviselő beszámolási
kötelezettséggel tartozik a polgármesternek. A polgármester tartós akadályoztatása esetén a
beszámolási kötelezettség a képviselő-testület irányában áll fenn.
7.) A polgármester, mint a Társulási Tanács tagja rendszeresen tájékoztatja a képviselőtestületet a Társulási Tanács aktuális feladatairól és évente két alkalommal beszámol a
Társulási Tanács munkájáról, a tanácsban végzett tevékenységéről.
8.) A polgármester, mint a társulási tanács tagja a települési önkormányzat képviselő-testülete
által tartott közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot a többcélú kistérségi társulás
tevékenységéről.
4.§.
Ezen rendelet 2008. február 01- én lép hatályba.
Hort, 2008. január 30.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Bejelenti, hogy vásárlási igény érkezett a pedagógusföld megvásárlására. Az Budainvest cég
elővásárlási szerződést küldött az önkormányzatnak, melyet áttekintésre körbead. A vásárló
tájékoztatása szerint egy összeszerelő üzemet szeretnének létesíteni. Kéri a véleményeket.
Csontos András képviselő:
Konkretizálni kell, hogy mit szerelnek össze, valamint beépítési kötelezettséget kell
megállapítani a vevő részére.
Habány György képviselő:
Ki kell kötni, hogy ne legyen környezetszennyező a tevékenység, amit folytatni szeretnének.
Horváth Sándor képviselő:
1

2008. január 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat feladatait Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
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Figyelembe kell venni, hogy azon a területen bérbeadás történt.
Tari István képviselő:
A polgármestert megkéri, hogy hívja meg testületi ülésre a vásárlót.
Kerek Oszkár polgármester:
A hatvani Rendőrkapitányság megkereste levélben, melyben szeretnék, ha az önkormányzat
üzemanyag támogatást, vagy számítógépet adna a KMB részére. Kéri a véleményeket.
Horváth Sándor képviselő:
Előre ne adjunk támogatást, előbb lássunk hatékony munkát. Az őrsöt egyébként is ingyen
használhatják.
Kerek Oszkár képviselő:
A Gyöngyösi VTV újabb ajánlatot küldött, de ez is elég drága.
Tari István képviselő:
Célszerűbb lenne a költségvetésbe tervezni az önkormányzatnak egy saját kamera vásárlását.
Kerek Oszkár polgármester:
Jónak tartja az ötletet, így helyi szinten (fiatalok és az iskola segítségével) lehetne felvételeket
készíteni. Egyre több igény van az önkormányzati telkekre, ezért meg kell oldani a
közművesítésüket. Elmondja továbbá, hogy a Fiatal Baloldal megkereste azzal, hogy az
önkormányzat támogathatná az újszülötteket. A testület véleménye, hogy erre most nincs
anyagi lehetőség. Ezután beszél arról a lehetőségről, hogy nyáron képzőművész tábor
szervezésére van lehetőség. Csak ellátást kell biztosítani a művészeknek, az alkotásaikat itt
hagynák a településnek. (fafaragás, festmény, emlékműkészítés)
Tari István képviselő:
Horton is van fafaragó, feltétlenül lehetőséget kell számára is adni, hogy részt vehessen a
munkákban. Ezután megkérdezi, hogy a korábban megalakult „Összefogás Hortért” Egyesület
működik-e? Mint civil szervezet pályázhatna a község fejlődése érdekében.
Ferge Jánosné jegyző:
Valamikor működött az Egyesület, a tagjai képviselők voltak. 2-3 éve abbamaradt a
tevékenységük. Egyébként be is van jegyezve az Egyesület. Adóbevallásnak kell lennie,
beszámolási kötelezettsége van, alapszabály írja elő a közgyűlés megtartását. Tudomása
szerint az összes irat Kassa Lászlónál van.
Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több bejelentés, hozzászólás nincs, az ülést berekeszti.
Kmf.
Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Horváth Sándor
képviselő

Hegedűs Dezső
képviselő
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