Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. május 12-én megtartott
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Határozat száma
Tárgy
55/2009.(V.12.) Kiss Lajosné 1663 hrsz-ú ingatlan felajánlása
56/2009.(V.12.) Állandó ügyvéd megbízás megtárgyalása
57/2009.(V.12.) Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízása HECS vezetői pályázatok
elbírálására
58/2009.(V.12.) Települést Üzemeltető Iroda megbízása a Horti Piac üzemeltetésével
59/2009.(V.12.) Tánczos Istvánné 3014 Hort Bajcsy-Zs. út 51 szám alatti lakos részére a
Életpálya díjat adományozása
60/2009.(V.12.) Süki Istvánné 3014, Hort, Kossuth L. út 168. szám alatti lakos részére a
„Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető címet adományozása
61/2009.(V.12.) Fegyelmi tanács felállítása
Rendeletek
9/ 2009. (V.12.)
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Tárgy
A magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló
8/1999.(XI.10.) rendelet módosítása
A vásárokról és piacokról szóló 9/2004.(IV.15.) rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. május 12-én megtartott rendkívüli Képviselő
Testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bódi Jánosné, Habány György és Erdélyi László képviselők
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Istvánné és Urbán Jánosné képviselőket
javaslom. Vannak olyan bejelentések, indítványok, melyeket most kell megtárgyalnia a
testületnek. Javaslom, hogy e témák előtt hallgassuk meg az AVE Magyarország munkatársát,
aki a gyöngyösi cég igazgatóhelyettesét. A képviselő testület a javaslatokkal egyetértett.
Hegedűs Tamás: Gyöngyös kiírt egy közbeszerzési eljárást. Az AVE lett a 90%-os
tulajdonosa a Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft-nek. Az ár nem fog változni. Akinek alkalmilag
több hulladéka keletkezik, lehet zsákot vásárolni, melyben benne van a szolgáltatás ára is,
egyébként kuka lesz. A környéken július 16-tól bezárnak a hulladéklerakók. Egységes kuka
lesz. Várja a kérdéseket.
Kerek Oszkár polgármester: A Gazdasági Bizottság kompetens ezzel helyi szinten
foglalkozni. Konkrét dolgokról ott fognak tárgyalnak.
Hegedűs Dezső képviselő: Vannak-e kalkulált irányárak, esetleg több évre előre is? Hova
szállít jelenleg az AVE, mennyi a díja?
Hegedűs Tamás: Hort tagja a Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Októberben készül el
Hejőpapin a lerakó, mely Heves megyei települések hulladékainak tárolására szolgál. 1200
Ft/tonna a díj. Szállítás, begyűjtés, ártalmatlanítás – ebből jön össze az ár. Miskolcon a
tagönkormányzatoknak jelenleg 5200 Ft/t, jövőre 7 900 Ft/ t lesz a díj. (Ott van veszélyes
hulladékgyűjtő, komposztáló stb.) A hatvani átrakó állomáson keresztül kívánják Hejőpapira
juttatni a hulladékot. Július 16- október 1-ig némi gondot okoz, hova rakják le a hulladékot,
tárgyalás alapját képezi, de meg fogják oldani. A közbeszerzést az önkormányzatnak kell
kiírnia. Lomtalanítás kérdése: Május 24. vasárnap lenne, de visszajelzést kér. Amíg az olcsón
működő hulladéklerakók működnek, érdemes kihasználni.
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Horváth Sándor képviselő: A szerződés lejártáig nem lehet szerződést bontani. Július 15. és
október között mi lesz a szeméttel? Mi lesz a kedvezményekkel? Úgy volt, hogy kukát
biztosítanak, 60 illetve 120 literes kukákat adnak. Kedvezőbb képet festettek le addig, amíg
Az AVE nem nyerte meg a pályázatot, ahhoz képest most úgy néz ki, jóval drágább lesz a
szállítás. Mi is köthetünk szerződést Önökkel, és kedvezőbb lehetne a szállítás.
Hegedűs Tamás.: Megoldjuk az átmeneti időszakot. Mivel Hort kimaradt a közbeszerzésből,
kockázatos megelőlegezni ezt a költséget a kukákra. A társuláshoz tartozó községeknek a
későbbiekben kevesebb lesz a díj. Hortnak most lesz csak drágább az átmeneti időszakban.
Horton az átlag 48,7 l a zsákoknak, ill. kukáknak összesen, ugyanis itt sok kis méretű zsák
van. Jó lenne egységesíteni. A 12,5 l-es zsák megszüntetendő, de hová viszik a hulladékot, ha
nem lesz lerakó?
Csontos András képviselő: Van-e valami köze az AVE-nak a jelenlegi lerakó
rekultivációjához? Az odaszállítási díj plusz költségként jelentkezik-e? A hulladékmennyiség
indul a 12,5 litertől, a begyüjtés módját, díját ennek megfelelően kellene megállapítani.
Akinek kicsi edényre van szüksége, és elegendő a 12,5 l, ne fizessen 50, vagy 100 literes
edényt. Főleg egy idős. Hol tartunk a társulással? Korábban arról volt szó, hogy baráti áron
fognak szállítani, ennek ellenére már most az ár emelkedéséről beszélünk. Ha valakinél
nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik hová teheti? Lesz-e Horton hulladékudvar, hogy
lehessen oda szállítani?
Balázs Ferenc képviselő: Hogyan számolják a hulladékot, beszorozzák az edény méretét,
vagy lemérik, mennyi hulladék van benne? Nincs értelme a 12,5 l-es zsákoknak, mert a fölötte
lévő hulladékot égetik, ill. kiviszik a határba.
Hegedűs Tibor: Az idősek helyett az önkormányzat, vagy a többi lakos fizeti meg a
különbséget.13 000 Ft plusz ÁFA/ lakás az ideális díj. A díjképzést a költségek határozzák
meg. Gyöngyösön lesz hulladékudvar.
Másfél évre nem éri meg a kukákat ideadni, utána mit tegyenek vele? Lehetséges az is, hogy
kihozzák a kukákat, ha nem ők nyernek másfél év múlva, vagy az önkormányzatnak, vagy a
jogutódnak kell az amortizáció leszámítása után megtéríteni.
Ki kell írni a közbeszerzést, akár most is, de a szolgáltatás kezdete 2011. január lesz akkor is,
ha lejár a mostani szerződés. A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésére konkrét
ajánlatot hoznak, az képezi a tárgyalás alapját
Kerek Oszkár polgármester: Csodálkozom azon, hogy Hort hogy maradt ki a
közbeszerzésből. Úgy tudtuk, benne vagyunk. A gyöngyösiekkel kötött szerződés nem
helytálló, arról volt szó, hogy megszüntethető a szerződésünk, nem kell várni a lejártát.
Konkrét árakat is kaptunk korábban.
A hevesi megoldás tükrében szeretnénk a szállítást megoldani. Nem szeretnénk hátrányt
szenvedni. Az AVE adhatna segítséget nekünk ebben. Konkrét árajánlatot is várunk, és
szeretné, ha a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az AVE erről konkrétan beszélne.
Beszélni kellene a közbeszerzés kiírásáról is.
Hegedűs Tibor: Nem volt a pályázati kiírásban a Hort neve. Előnyösebb lenne. Később
visszatérünk a témára bizottsági ülésen.
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Pauer István körzeti megbízottat, kérem adja elő
mondanivalóját.
Pauer István kmb.: Tájékoztatást ad a május 1-i motorbalesetéről. Ígéretet tett arra, hogy a
vizsgálat eredményéről konkrét tájékoztatást fog adni. Pletykákat szeretné megelőzni. Kattogó
hangot hallott a motorkerékpár vezetése közben, lenézett, ütközött egy rendőrségi autóval.
Mai naptól ismét szolgálatban van.
Kerek Oszkár polgármester: Gulyás Istvánné tulajdonában lévő területet (1663 hrsz.)
felajánlja az önkormányzatnak ellenszolgáltatás nélkül azzal a kéréssel, hogy az eljárási díjat
az önkormányzat fizesse. Van a környéken egy másik ingatlan is (Herman féle), amit meg
lehetne hozzá vásárolni, és rendezni kellene ott a területet. A kanonok úr szeretné lezárni a
temetőt az autók elől. A Gazdasági Bizottság foglalkozzon az utak kérdésével, melyik utat
adjuk át, melyiket ne.
Csontos András képviselő: Nem lenne célszerű teljesen lezárni a temetőt, mert az idősek
nem tudnák megközelíteni. Ezt át kell gondolni. Kompromisszumot kell keresni az egyházzal,
mert általában ellentét van kettőnk között. Volt, amikor a kanonok úr kérte a temető átvételét,
és nem vettük át.
Kerek Oszkár polgármester: Akácfa úton ne menjenek végig az autók, ez az egyház kérése.
Javasolja a Gulyás Istvánné ingatlan felajánlásá elfogadni. Parkolót lehetne kialakítani.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom elfogadni a felajánlott területet. Amennyiben kapuk
lesznek a temetőben, mindenképpen legyen temetőgondnok, hogy az időseket ki tudják vinni
autóval. A ravatalozó környékén jó lenne padokat elhelyezni, hogy leülhessenek.
Horváth Sándor képviselő: Az Akácfa út - Fáskert út között régebben lehetett közlekedni,
most csak gyalogút van. Ha nem adják át az önkormányzatnak, akkor tartsák rendben a
tulajdonosok. Ha a terület gondozatlan marad, ne vegyük át. Ki lehetne alakítani 2 soros
parkolót az Akácfa útnál, és az ellen nem igen tiltakozna kanonok úr sem valószínűleg. Az
500 ezer Ft-ból a két kapu és a parkoló megoldódna. Miért kell 3 kaput csinálni, amikor
nagyon sok helyről be lehet menni a temetőbe?
Tari István képviselő: 2007. február 14-i testületi ülésen volt szó a temetőről. A másfél
millió Ft tartozás fejében az önkormányzat a temető körbekerítését ajánlotta, de nem fogadta
el kanonok úr, ki kellett fizetni az összeget. Akkor anyagi megfontolásból nem tudtuk átvenni
a temetőt, de nem zárkóztunk el. Legutóbbi ülésen zárható kapukat kért.
Kerek Oszkár polgármester: A képviselő-testület nem szavazta meg a temető átvételét
korábban. Most egy kicsit javult az anyagi helyzetünk, átvehetnénk. Az egész falu érdeke.
Most csak a középső rész lezárását tartja fontosnak kanonok úr. A Gazdasági Bizottság hívja
meg kanonok urat.
Ezt követően szavazásra bocsátott a Gulyás Istvánné által felajánlott ingatlan elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az ajánlatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:

4

55/2009.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a horti 1663 hrsz- on nyilvántartott
647 m2 területű, Kiss Lajosné (sz.: Kiss Mária, Bag, 1923.02.25, an: Tóth Mária)
3014 Hort, Orvosköz 2 szám alatti lakos tulajdonában lévő beépítetlen terület
ellenszolgáltatás nélküli felajánlását elfogadja.
A tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos eljárási díjakat az önkormányzatot terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek alapján az
ajándékozási szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Juhász Ferenc a Takarékszövetkezettől ajánlatot tett arra, hogy
az OTP-től menjünk át a Takarékba. Konkrét ajánlatot várok tőle, utána visszatérhetünk.
Lakópark tervet kaptam a Tűzoltó úti telekre. Árkalkuláció később lesz.
Az Idősügyi Tanács kéréseire is illik választ adnunk. Többek között kérték a 70 éven felüliek
garázsadó eltörlését, ill. mérséklését. Jelenleg 115 érintett van, a garázsadó mértéke: 1 250,Ft/garázs/év.
Horváth Sándor képviselő: Nem mindenkit érintene. Akinek nincs kocsija, természetesen
kérelem alapján kerülne elbírálásra.
Molnár Istvánné képviselő: Ha megfelel a feltételeknek (nem garázs céljára használja, nem
a hozzátartozója tartja benne az autót), akkor javaslom kérésük elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 70 éven felüliek garázsadó eltörlését
2009. július 1-től, amennyiben megfelel kérésük a feltételeknek. A képviselő-testület a
javaslatot egyhangúan elfogadta, és megalkotta az alábbi rendeletet:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009 (V.12.) RENDELETE
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS
ADÓJÁNAK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ 8/1999 (XI. 10.) RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bek és 6.§
a.) pontjainak felhatalmazása alapján 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. Mentes a garázs utáni adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött adóalany
5

-

amennyiben az adóalany és a 70. életévét betöltött házastársa (élettársa)
személygépjárművel nem rendelkezik
amennyiben az adóalany és a 70. életévét betöltött házastársa (élettársa)
csak egy személygépjárművel rendelkezik.

2. Az adómentesség további feltétele
- változás bejelentés teljesítése
- jognyilatkozat tétel, hogy a garázst az adóalanyon és mentességet élvező
házastársán (élettársán) kívül gépjárműtárolására más nem használja.
3. A jognyilatkozatban foglaltakat az önkormányzati adóhatóság helyszíni szemle alapján
ellenőrizheti.
4. Az adómentesség azon adózókat illeti meg, akik tárgyév január 1-én betöltötték 70.
életévüket.
5. A jegyző döntése elleni fellebbezést az Észak-magyarországi
Államigazgatási Hivatal (3300. Eget, Kossuth L út 9.) bírálja el.

Regionális

2.§.
1. Ez a rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.
2. E rendelet szerinti mentességeket első ízben a 2009. II. félévi magánszemélyek
kommunális adójánál lehet igénybe venni.
Hort, 2009. május 12.
Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Kérték azt is, hogy az 50. házassági évfordulósokat köszöntse
az önkormányzat, szerény keretek között. Felmérésünk alapján 9 ilyen házaspár van a
településen. Saját hatáskörben az idősek napján köszönti őket.
A hulladékszállítási díj mérséklését, ill. eltörlését is kérték 70 éven felülieknek. Javaslom,
hogy mivel még nem ismerjük a hulladékszállítás részleteit, ennek megtárgyalását halasszuk
későbbre. Fűnyírást, hó eltakarítást is jó lenne megoldani –olyan időseknél, akiknek nincs
hozzátartozójuk, betegek, mozgáskorlátozottak. Javasolják járdák helyreállítását olyan
helyeken, ahol az időjárás, fák gyökerei tették tönkre, vagy saját házuk előtt a tulajdonosok.
Közlekedésbiztonságot szolgáló járdaépítéseket javaslok. Ahol az ott élők törték össze, az ott
lakók állítsák helyre. Van olyan is, ahol önkényesen emelték meg a járdát, az is
balesetveszélyes.
Molnár Istvánné: A Kossuth úton Mezőgéppel szemben, kb. 4-5 ház előtt alig lehet
közlekedni, megbillentek a járdalapok.
Kerek Oszkár polgármester: Mezőgépnél javítani, az Alfa úton újat kellene építeni.
Tari István képviselő: A Mezőgép épület tulajdonosának is felelőssége a járda állapota. Nem
biztos, hogy nekünk kellene helyreállítani.
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Kerek Oszkár: A község közbiztonsági helyzetéről elmondja, hogy összességében javultak a
számadatok, viszont durvultak a cselekmények. Ez a helyzet az önkormányzatra is hárít
feladatot. Pl. erősíteni kellene a rendőrség részéről tájékoztatást polgárőrség létszámának
emelése, kamerázás is jelenthet megoldást. A Krónikában kértem segítséget, még nem
jelentkezett senki.
Csontos András képviselő: Rádió-távirányítással működtethető kamera a kivezető
útszakaszoknál célszerű lenne, rögzítené a közlekedőket.
Kerek Oszkár polgármester: Jelzőrendszerrel is megoldható lenne egy vállalkozás
segítségével. Gázspray, gázpisztoly használata engedélyezett, oktatásra lenne szükség
időseknek, diákoknak.
Tari István képviselő: Jelzőrendszeres központ létrehozását támogatnám, ill. kivezető
útszakaszoknál kamerázást javaslok.
Kerek Oszkár polgármester: Energia politika nincs az önkormányzatnál. Sok pénzt lehetne
spórolni vele. Következő lépés a Művelődési Ház fűtésének átalakítása. Teljesen átálltunk a
gázra, nincs más lehetőségünk pillanatnyilag, de folyamatosan vissza kellene térni vegyes
tüzelésre (fa, pellet, napkollektor, energia-erdő telepítés (10 év alatt vágás érett)). Jelenlegi
lehetőségünk a rendszerek átalakítása, ill. nyílászárók cseréje az oktatási intézményekben.
Termálvíz kihasználása sem lenne rossz megoldás.
Csontos András képviselő: Nyílászárók, szigetelés, fűtési rendszer átalakítás célravezetőbb,
mert a hosszú távú megoldás (energia-erdő) nem biztos, hogy akkor is jövedelmező lesz,
amikorra használhatóvá válik.
Kerek Oszkár polgármester: Előre kell gondolkodnunk, mert az energia árak emelkedő
tendenciát mutatnak. Foglalkoznunk kell az ügyvéd kérdéssel is. Dr. Veres András végzi a
feladatot. Kérdés, hogy megbízás alapján végezze-e, vagy maradjon így, hogy adunk neki
helyiséget, fűtést a fogadóóráira. Adásvételi szerződéseket köt, ellenjegyez.
Tari István képviselő: Olyan ügyvédre van szükség, aki az önkormányzatot teljes
felelősséggel képviseli, megfelelő tanáccsal látja el.
Balázs Ferenc képviselő: Specializálódtak az ügyvédek, akkor válasszunk, amikor szükség
lesz rá.
Csontos András képviselő: Meg kell hirdetni, hogy jogi képviselőt keresünk, jelentkezők
alapján lehet dönteni. Külön kell választani a lakosoknak nyújtott fogadóórát az
önkormányzat képviseletétől.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
56/2009.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó jogi képviselettel
nem meg bíz ügyvédet.
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság részére biztosított
ingyenes jogi tanács esetén az ügyvéd részére a helyiséget térítésmentesen
biztosítja.
Kerek Oszkár polgármester: HECS vezető pályázatát el kell bírálni. Javaslom, hogy az
Egészségügyi és Szociális Bizottság foglalkozzon a pályázatokkal, és tegyen javaslatot a
testületnek. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2009.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

megbízza

az

Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy a HECS vezetői
álláshelyre beérkezett pályázatokat előzetesen bírálja el, és tegyen
javaslatot a következő testületi ülésen a vezetői személyére.
Határidő: 2009. május 27.
Felelős: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Ferge Jánosné jegyző: Piaccal kapcsolatban változott a jogszabály. Körzetközpont
jegyzőjétől Hatvanból kell kérni a piac engedélyezését, nyilvántartásba vételét. A jogszabály
szerinti mellékleteket kell csatolni, helyszínrajzot kell készíteni. Átmenetileg kaphatunk
engedélyt, de a jelenlegi piac nem felel meg az előírásoknak. Javaslom, hogy a rendezési
tervben terveztessük be a piac helyét, és pályázat útján építsük meg. Az önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatal szerepel üzemeltetőként. A Települést Üzemeltető Irodát
javasolja nevesíteni, ők látják el jelenleg is a Piac üzemeltetését. Kéri a jogszabályi
változások, valamint az üzemeltető módosulása miatt a rendelet módosítását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. Ezt követően a
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta és módosította a
vásárokról és piacokról szóló 9/2004. (2004. IV.15.) rendeletét.
57/2009.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
üzemeltetésével a Települést Üzemeltető Irodát bízza meg.

a

Horti

Piac

Határidő: azonnal
Felelős: Települést Üzemeltető Iroda vezetője
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009 (V.12.) RENDELETE
a vásárokról és piacokról szóló 9/2004. (2004. IV.15.) rendeletének módosítása
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról
szóló a 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.r.) 4.§.(2) bekezdés alapján
a vásárokról és piacokról szóló 9/2004. (2004. IV.15.) rendeletét továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja: ( A dőlt betűs szövegrész a kormányrendelet szövege)
1.§.
ÖR 2.bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A rendezhető vásárok és fenntartható piacok típusait az alábbiakban határozza meg:
a.) napi piac: élelmiszerpiac és iparcikk
b.) vásár: - Majális,
- 2 napos Pünkösdi búcsúvásár
- Falunap (szeptember első szombatja)

2.§.
ÖR 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az Önkormányzat a vásár és piac üzemeltetését, szervezését, irányítását a Települést
Üzemeltető Iroda – 3014 Hort, Szabadság tér 40 Tel: 37/378-001, e-mail:
hortuzemeltetes@intellimail.hu - útján biztosítja.
(2) A piac elnevezése: Horti Piac
(3) A napi élelmiszer és iparcikk piac az Önkormányzat tulajdonában lévő 2061/26 hrsz.,
természetben az Ady Endre út és Hősök tere kereszteződésében lévő ÁBC melletti
közterületen,
az alkalmi (ünnepi) vásárt a Szabadság tér (hrsz: 1414/2) Bajcsy
út(hrsz:1715/7), valamint az Ady Endre út (hrsz:1412/2) és Ecsédi út (2042/1) által határolt
közterületeken , valamint a 1723 hrsz-ú közpark igénybevételével lehet rendezni.
3.§.
ÖR 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az
értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak
megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző,
mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari
tevékenység folytatható. (Korm. rend. 2.§.(1)bek.)
(2) Vásáron és piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező
üzletben forgalmazhatók:
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a. veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
b. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott
jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint;
c. számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d. gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi)
vásáron;
e. állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
f. nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi)
vásáron;
g. látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék;
h. barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű
ásványi társulás, ősmaradvány;
i. gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető,
illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép,
készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei
(villamos csatlakozások és áramvezető részek);
j. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
k. ,,A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l. külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek.(Korm.rend. 5§.( 1.) bek.)
(3) Vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusítóhelyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi közegészségügyi,
állategészségügyi és növény-egészségügyi, köztisztasági előírásokat.
4.§.
ÖR 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGTállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező
vagyontárgyakat - használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem
tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
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(2) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő
vásáron, piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti,
az abban meghatározott feltételek szerint.
(3) Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési
engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási
idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.
(4) Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat, drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak
üzlettel rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének
feltüntetésével.(Korm.rend. 5§.( 2.-4) bek.)
5.§.
E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba.
Hort, 2009. május 12.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Nagyhíd után hozzájárultak buszmegálló létesítéséhez.
Terveztetni kell. Gyöngyös felé gyaloghíd építéséhez is hozzájárulás meg van a sportpálya
felé. Akadálymentesítés egyetlen intézménynél sem megfelelő. Első körben a Polgármesteri
Hivatalnál, iskolánál, védőnőknél kellene megoldani, pályázattal. Következő testületi ülésre
talán lesz összeg is.
Temetőnél kapuk megvalósítására sor kerülhet még ebben az évben, Kossuth úton fák pótlása
ősszel, a többi pedig pályázat függő. kb. 10-15 millió Ft-ot tudunk biztosítani fejlesztésre.
Ágó József jelezte, hogy az 1. sz. kutat betömik. Felajánlotta a kerítést az önkormányzatnak.
Jó lenne a könyvtárhoz. Van egy javaslatom, mely szerint a települést körzetekre osztanánk,
így minden képviselőnek lenne egy bizonyos csoportja, akikkel tartanák a kapcsolatot,
fogadónapot szerveznének. Nem kötelező, de gondolkodjanak el rajta. A lakossággal
szorosabb kapcsolatot lehetne kiépíteni, és valóban az ő érdekeiket képviselné mindenki.
Csontos András képviselő: Véleményem szerint ez megosztaná a lakosságot.
Molnár Istvánné: Ne legyen ezzel jogszabályba ütközés.
Tari István képviselő: Ezeket a dolgokat valószínűleg a jegyzőnő tudja.
Ferge Jánosné: Nem szabályozza a törvény. Ha nem korlátozzuk azt, hogy csak ahhoz az egy
körzeti képviselőhöz fordulhat az állampolgár akkor meg lehet csinálni.
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Kerek Oszkár polgármester: Felül kell vizsgálni SZMSZ-t, Iratkezelési Szabályzatot,
Informatikai szabályzatot, ha nincs el kell készíteni. Az adatvédelem erősített változata
szükséges, ill. biztonsági szabályzat. Pénzügyi Bizottság elnökéhez tartoznak a jogi kérdések.
Nézze át, és tegyen javaslatot a szabályzatok kidolgozására, ill. módosítására. Ajtók zárai
cserélésre kerülnek, szabályozva lesz a kulcs használat, adatvédelem is nagyon fontos. Kérem
a Pénzügyi Bizottság segítségét.
Balázs Ferenc képviselő: Valószínű, hogy ezeknek a felelőse a jegyző. Ha nem tartják be,
vagy nem készítik el, felelősségre vonás szükséges. Nem valószínű, hogy ez a Pénzügyi
Bizottság dolga. A testületnek arra van hatásköre, hogy a mulasztásokat számon kérje, és
ezeket értékelje.
Ferge Jánosné: Szabályzataink meg vannak. Lehetnek olyan problémák, amelyekkel nem
számoltunk, ezeket lehet pótolni, módosítani a szabályzatokban.
Kerek Oszkár polgármester: A következő témák személyes jellegűek, ezért zárt ülés
rendelek el. Mivel a nyílt ülésen több téma nem volt, az ülést berekesztette.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Urbán Jánosné
képviselő
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