JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. szeptember 28-án
17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat száma
Tárgy
101/2009.(IX.28.) A Raklap és Tüzép Kft. befektetési ajánlatának támogatása
102/2009.(IX.28.) 06/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elcserélése a 026/27 hrsz-ú
ingatlannal
103/2009.(IX.28.) Rózsa Sándor Hagyományőrző Lovas Egyesület támogatása
104/2009.(IX.28.) Hatvan
és
körzete
térségi
térfigyelő
rendszer
megvalósításának támogatása
105/2009.(IX.28.) Megszakítás nélküli meseolvasás GUINNESS rekordjának támogatása
Rendeletek
Tárgy
19/ 2009. (IX.28.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló
20/2005.(XI.29.) rendelete hatályon kívül helyezése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. szeptember 28-án megtartott rendkívüli
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

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

Távolmaradását bejelentette: Habány György,
Meghívottak: Raklap és Tüzép Kft. képviseletében: Szamosvölgyi István, Horváth Attila és
Fodor Imre.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Erdélyi László és
Hegedűs Dezső. Ismerteti a rendkívüli testületi ülés témáit. Kéri, hogy a javaslatokat a testület
fogadja el.
1./ Napirend: A Raklap és Tüzép Kft. befektetési ajánlata
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Tari István képviselő: Az Alsónémedi Raklap és Tüzép Kft. vendége volt a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság ülésének. A bizottság maximálisan támogatta a 1,5 milliárd Ft-os
beruházást. 15 fő horti lakost vennének fel. Minden tag egyetértett azzal, hogy ezt a
beruházást mindenképpen meg kell valósítani. A bizottság megbízza a polgármestert a
további egyeztetésekkel, ezt most nem részletezné, mivel legutóbb nem jött létre egyéb
okokból egy beruházó szándéka. Kéri Horváth Attilát, ismertesse azt a terméket, melyet
Horton kívánnak gyártani.
Horváth Attila: Egy megvalósult projektet mutatnak be a kivetítőn, ehhez hasonló üzemet
szeretnének Horton is. 2003 óta működik a cég. Csak természetes fa alapanyagot préseléssel,
saját kötőanyaggal (celluloiddal) dolgoznak fel. A pellet gyártásával foglalkoznak. (fa
granulátum, magas fűtőértékű anyag). Látványtervet mutat.
Szamosvölgyi István: A pellet felhasználási területeit ismerteti. 24 órás műszakot terveztek.
Ehhez kb. 20 főre van szükség. Kell egy karbantartó, a többiek pedig a gépet szolgálnák ki.
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Kerek Oszkár képviselő: Átadja a szót a képviselő-testületnek.
Csontos András képviselő: A pellet gyártás energiamérlegét tudnák-e ismertetni. Mennyire
pozitív ez? Mi az energiatöbblet, ami képződik a gyártás folyamán?
Fodor Imre: Az út két oldalán végeznék a tevékenységet. 35 Ft/kg áron tervezik értékesíteni.
Kb. 10 Ft / kg nyereséggel számolnak. 2 kg szalma pelletet lehet hasonlítani 1 m3 gáz
fűtőértékéhez. A gáz nettó értéke 100-110 Ft, tehát 25%-kal olcsóbb jelenleg a pellet a gázhoz
képest. 10 Ft-ot számolnak alapanyagra, utána jön a munkabér, és egyéb költségek.
Erdélyi László képviselő: Milyen melléktermék keletkezik, gáz, vagy szagok?
Fodor Imre: A Visontás anyagoknak lesz szaga, ezért tervezték 5 km-re a településtől. Nem
fogják emelni a településen a kamionforgalmat, ezért választották az autópálya két oldalán
lévő területet. Autópályán fognak szállítani. A gyártáshoz néhány vezetőre lesz szükség, a
többi betanított munkás. Szeretnék, ha a közelben laknának.
Molnár Istvánné képviselő: Van-e káros hatása a környezetre? Normál vegyes tüzelésű
kazánban tüzelhető-e?
Szamosvölgyi István: Csak a szalmából eredő szagok vannak, nem használnak egyéb
anyagokat, így nincs káros anyag a környezetre. Speciális kazán szükséges hozzá. Hamu
tartalma minimális. Kéthetente elég egyszer hamuzni. Szoba termosztáttal szabályozható a
kazán.
Csontos András képviselő: Más alapanyaggal is ugyanez a fűtőérték? Belföldre, vagy
exportra gyártanak?
Erdélyi László képviselő: Tetszik, hogy szalmából gyártanak, de később fát is fognak
felhasználni?
Fodor Imre: Mivel kipréselik a nedvességet, ugyanaz lesz a fűtőérték a végén. Nem vágnak
erdőket, hulladékot vásárolnak fel, egyébként csak úgy lehet erdőket kivágni, ha újra telepítik.
Többe kerül nagy rönkfából előállítani, mint hulladékból. 80 % az export jelenleg, remélik,
hogy később Magyarországon is elterjed. Lucerna pelletet is tudnak gyártani.
Horváth Attila: Szívesen látják egy látogatásra a jelenlévőket, megtekinthetik a gyártást.
Horváth Sándor képviselő: Partnerek-e a zöldhulladék, gumi, műanyag összegyűjtésében?
Fodor Imre: Igen
Tari István képviselő: Mivel gazdasági szervezet közvetlenül nem tud termőföldet vásárolni,
csak az önkormányzaton keresztül, kéri, hogy a testület járuljon hozzá ehhez.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy személyesen
közbenjárhasson a Raklap és Tüzép Kft. beruházásához szükséges terület átminősítésében,
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illetve a szükséges szerződéseket megköthesse. A képviselő-testület egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

101/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Raklap és Tüzép
Kft . beruházási elképzeléseit.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozáshoz szükséges
területnek a rendezési tervben történő átminősítéséről gondoskodjék.
Felhatalmazza továbbá, hogy az érintett:
 0318/7 hrsz-ú szántó művelési ágú 0,8877 m2 Sisa Sándor Hort, Ecsédi út 1.
 0318/8 hrsz-ú szántó művelési ágú 0,5237 m2 Sisa Róbert Hort, Akácfa út 18.
 0318/9 hrsz-ú szántó művelési ágú 0,6036 m2 Sisa Róbert Hort, Akácfa út 18
 0311 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanokra 5,3681 m2 Pásztor László Hort,
Hunyadi út 61
 a jelenleg 0318/11 hrsz-ú szántó művelési ágú 1,6789 m2 Káposztáné Jáger Éva
Gödöllő, Király út 35 szám alatti ingatlanokra vonatkozóan az elővásárlási,
majd később az adásvételi szerződést kösse meg.
Az utóbbi terület vonatkozásában az előzetes adásvételi szerződés megkötése előtt a
tulajdonos az összefüggő terület kialakítása érdekében földcserét hajt végre, mely
révén a hrsz. megváltozhat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0316/2 hrsz-ú Magyar
Állam tulajdonában és a NFA kezelésében lévő 0,6020 m2 saját használatú út
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezze.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.

2. Napirend: Ingatlan-csere
Kerek Oszkár polgármester: Az utóbbi időben több befektetői megkeresés volt.
Valószínűleg földrajzi fekvésünknek köszönhető. Remélhetően lesz megvalósuló befektetés
közöttük. Megkeresés érkezett egy főúthoz közeli területre. E terület helyett a
pedagógusföldön tudnánk biztosítani másikat. Erre a területre ugyanis, nem tart igényt egy
befektető sem. A megvalósítandó csere útján kisebb, de befektetés szempontjából nekünk
sokkal értékesebb lenne a csere terület. Kedvezőbb pozícióba kerülnénk a befektetők miatt.
Kéri a képviselők véleményét ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság jónak tartotta ülésén a
lehetőséget. Ha egy terület eladhatóvá válik, mindenképpen kedvező lépés lenne.
Magasfeszültség miatt a pedagógusföldet senki sem akarja megvenni.
Molnár Istvánné képviselő: Ha az önkormányzatnak kedvezőbb, mindenképpen javasolja a
cserét. Könnyebb lenne befektetőt találni a másik területre.
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Balázs Ferenc képviselő: Ha egy bizottság már foglalkozott a témával, és jónak látja, akkor
nem vitatja, támogatja.
Horváth Sándor képviselő: Ebben az esetben nem mezőgazdasági szakmai szemmel nézi a
dolgokat, hanem az önkormányzat érdekeit kell figyelembe venni. Többet ér az
önkormányzatnak az a terület, a cserét végre kell hajtani.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

102/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési célok
megvalósítása érdekében, elcseréli a tulajdonában lévő Hort külterület 06/2 hrsz-ú
7.2870 m 2 területű, szántó művelési ágú területet Czifra Ferenc 1162 Budapest,
Rozsos út 86 szám alatti lakos 1/1 tulajdonában lévő, Hort külterület 026/27 hrsz-ú
3.3016 m 2 területű, szántó művelési ágú területtel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására és a
csereterületek ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.

3. Napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Kérelem érkezett a Rózsa Sándor Hagyományőrző Lovas
Egyesülettől, melyben támogatást kértek. 2007 óta részt vesznek a falunapi rendezvény
szervezésében, lovasok ellátásában. Jogerősen hivatalosan bejegyzett egyesületről van szó. 17
tagja és 2 tiszteletbeli tagja van. Céljuk: hagyományok ápolása. Szeretnének pályázatot is
igénybe venni, ha lesz rá lehetőség.
Balázs Ferenc képviselő: Még van fel nem osztott 260 000 Ft az egyesületek részére. Ezt
minden további nélkül ki lehet osztani, kérdés, hogy lesz-e még olyan egyesület, amely
támogatást kérhet. Konkrét összeget nem határozott meg a bizottság, döntsenek róla most.
Kerek Oszkár polgármester: Akár megállapodást köthetünk velük, hogy segítik a
szervezést, mi pedig pénzzel támogatnánk őket. Kéri a képviselők véleményét. Javasol 200 e.
Ft-ot.
Hegedűs Dezső képviselő: Ha van rá keret, adjanak nekik, 150 e Ft-ot javasol.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: 130 ezer Ft támogatást javasolt.
Bódi Jánosné képviselő: Mire szánják a pénzt?
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Kerek Oszkár polgármester: Költséggel jár nekik a ruhavarratás, és lovas kellékek.
Csontos András képviselő: 200 ezer Ft-ot javasol.
Tari István képviselő: 200 ezer Ft-ot javasol.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 150 ezer Ft-os támogatást. Ezt a
javaslatot 3 képviselő támogatja. Ezek után szavazásra bocsátja a 200 ezer Ft-os támogatás
elfogadását. A képviselő-testület ezt a javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
103/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsa Sándor
Hagyományőrző Lovas Egyesület elnökének kérésére, az egyesület működéséhez
200.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról az egyesületnek az
önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága irányában, eredeti számlák
bemutatása mellett számadási kötelezettsége van, melyek határideje 2009.
december 31.
Csontos András képviselő: A lótartással van problémája, erős szag van a környezetükben.
Nehezményezik az ott lakók. Tőle maradhatnak, csak tegyenek valamit a szagok ellen. Azt
kell előírni, hogyan kell tartani őket, hogy ne legyen szag.
Kerek Oszkár polgármester: Minden állattartásnak meg vannak a szabályai. A
sertéstenyésztésnek is igen kellemetlen szaga van. Az egyesület esetleg tarthatná egy közös
külterületen. Állattartási rendeletünk még nincs elfogadva.
Tari István képviselő: Horváth Sándor képviselő úrnak korábban volt javaslata az
összegyűjtött trágyával kapcsolatban. Erre még térjenek vissza.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy október 17-én lesz lomtalanítás. A
zöld hulladékot is elviszik, maximum 1m3 mennyiséget zsákban, vagy összekötve. Építési
törmeléket a Szurdokparton veszik át térítési díj ellenében.
Siófoki ingatlanra vételi ajánlat érkezett: 385 450 Ft értékben. A képviselő-testület elnapolja a
döntést kellő információ hiányában.
Horváth Sándor képviselő: Fel kell venni a kapcsolatot az ügyiraton szereplő ügyvéddel,
hogy adjon bővebb tájékoztatást a siófoki ingatlanról.
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi szinten térfigyelő rendszer működne, a rendőrség
felügyelné. A négy kivezető út mindkét oldalán, összesen 8-at helyeznének el. Lehet máshova
is elhelyezni. Árat még nem tud. A Kistérség szándéknyilatkozatot kér.
Tari István képviselő: Érdemes lenne a zárdához is elhelyezni.
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Molnár Istvánné képviselő: Valamilyen szinten visszatartó ereje lenne.
Csontos András képviselő: Érdekes információt adhat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szándéknyilatkozat elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

104/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás tanácsülésén ismertetett térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan az
alábbi szándéknyilatkozatot fogadja el:
Hort Község Önkormányzata anyagi elkötelezettség nélkül támogatja a Hatvan és
körzete térségi térfigyelő rendszer megvalósítását. A kiépítés körülményei és a
költségek pontos ismeretében dönt a településen kialakítandó rendszer
kivitelezéséről.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: folyamatos, 2009. október 1.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolában meseolvasás lesz, 35 000 Ft támogatást kér az
igazgató erre a rendezvényre. Személyesen eddig nem hallott az iskola benevezéséről, csak
most értesült róla a támogatás kérésénél. Szavazásra bocsátja a támogatás elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

105/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános
Iskola 3014 Hort, Bajcsy Zs. út 23 részére a megszakítás nélküli meseolvasás
GUINNESS rekordjának megdöntésére vonatkozó programjához 35.000.-Ft-ot
biztosít.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: igénylés szerint

Ferge Jánosné jegyző: A Ket. változásával (okt. 1-től) szükséges az elektronikus ügyintésről
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. Kéri, hogy a képviselő-testület ezt
fogadja el. Ezt követően a testület megalkotta az alábbi rendeletet:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009.(IX.28.) rendelete
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló
20/2005.(XI.29.) rendelete hatályon kívül helyezéséről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 28/B§.- ának / 2 /
bekezdését, valamint az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvényben
foglaltakat figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárásban az
elektronikus ügyintézésről szóló 20/2005.(XI.29.) rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§.
(1) E rendelet 2009. október 1-én lép hatályba,
(2) Ezen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Hort, 2009. szeptember 28.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Csatornamű Társulatnak második levelet írt a
megszüntetéssel kapcsolatban. Két utcában nincsenek meg jelenleg a feltételek Hold út,
Kertalja út, ami szintén nem volt betervezve, tehát már nincs létjogosultsága a Társulatnak.
1,3 mill. Ft-ot ad át a Vízmű az önkormányzatnak. Amennyiben a rendezési terv elfogadásra
kerül, el lehet végezni a kivitelezést is, hogy ezek az emberek is ráköthessenek a csatornára.
Tari István képviselő: Ha valaki most akar rákötni a csatornára, 150 ezer Ft hozzájárulást
akarnak tőle kérni, udvaron kívül. Ő is ugyanúgy otthagyta a gáz részét, amit valamikor
beépítettek a csatornába. Saját pénzén kell mindent megcsináltatnia.
Csontos András képviselő: Volt, aki csak csonkot kért, volt, aki bekötést. Ez nem mindegy.
Horváth Sándor képviselő: Valamikor a község hozta létre, a község lakóinak pénzéből,
ezért el kell, hogy számoljon a Csatornamű Társulat.
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Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy október 7-én
katasztrófavédelmi gyakorlat lesz a településen. Mivel több téma nem volt, megköszönte a
megjelenést, és az ülést berekesztette.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Erdélyi László
képviselő

Kerek Oszkár
polgármester

Hegedűs Dezső
képviselő
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