JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 25-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
42/2012. (IV.25.)
43/2012. (IV.25.)
44/2012. (IV.25.)
45/2012. (IV.25.)
46/2012. (IV.25.)
47/2012. (IV.25.)
48/2012. (IV.25.)
49/2012. (IV.25.)
50/2012. (IV.25.)
51/2012. (IV.25.)
Rendelet száma:
6/2012.(…….)
7/2012.(…….)

Tárgya:
2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Batthyány József Általános Iskola Házirendje módosításának
jóváhagyása
Batthyány József Általános Iskola Minőségirányítási Programja
módosításának jóváhagyása
Batthyány József Általános Iskola pályázata benyújtásának támogatása a
tehetséggondozás fejlesztésére kiírt pályázaton
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Szándéknyilatkozat hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló
projektben való részvételre
Jegyző megbízása az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványában lévő
jogviszony tisztázására
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Tárgya:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.)
rendelet módosítása
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, valamint

Dr. Keresztes Katalin jegyző, Kozák Gáspárné pü.csop.vez., Kovácsné Lőrincz Katalin
pénzügyi előadó, Novák Lajos könyvvizsgáló, Filep Bertalan iskolaigazgató, Blahó Éva isk.
ig. helyettes, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Balogh Istvánné konyhavezető, Molnár Ferenc
Települést Üzemeltető Iroda vezetője.
Napirend:
1./ A 2011. évi költségvetési zárszámadási rendelet megtárgyalása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
2./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
3./ A Batthyány József Általános Iskola Házirendjének és Minőségirányítási Programjának
elfogadása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
4./ Szelektív hulladékról szóló pályázat ismertetése
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
6./ A „közmeghallgatás” előkészítése
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
7./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a
meghívó szerinti napirend elfogadására, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamást
és Csontos Andrást javasolja. A Képviselő-testület a javaslatokat egyhangúan elfogadja.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A 2011. évi költségvetési zárszámadási rendelet megtárgyalása
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
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Tari István képviselő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen megtárgyaltuk az
előterjesztést, és a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Novák Lajos könyvvizsgáló: A bizottsági ülésen is ismertettem jelentésemet, melyet a
Képviselő-testület is megkapott. Az abban foglaltak szerint hitelesítettem a 2011-es év
eredményét. A rendeletet javasolom elfogadásra, mely megfelel a törvényi előírásoknak.
Habány György képviselő: Bejelentem, hogy a mai testületi ülésen egyetlen napirendnél
sem fogok véleményt nyilvánítani és szavazni. Ezzel a célom figyelemfelkeltés és tiltakozás
kifejezése a rendkívüli testületi ülések összehívásának módja ellen. Ennek bővebb kifejtésére
a bejelentések, indítványok napirendnél visszatérek.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy először a 2011. évi
költségvetésünk módosítása tárgyában szükséges szavazni. Szavazásra bocsátja a
költségvetési rendelet módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással – továbbá Habány György képviselő nem szavazott – az alábbi
rendeletet alkotja:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
6/2012. ( IV. ….) Rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.14.) Rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzattokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a – 2011. január 1. és 2011.
december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök,
valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő
határozatainak átvezetése miatt a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.14.) Rendeletét
(továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az ÖR 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2011. évi
költségvetésének
TERV
a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
c) A hiány összegét
állapítja meg.

Mód. Mód.

Mód.Terv

444 777 21 012 9 278 475 067
411 452 21 012 6 497 438 961
33 325
0 2 781 36 106

Mód.terv
496 530 ezer forintban
446 958 ezer forintban,
49 572 ezer forintban

2. §
Az ÖR 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat fogadja el
198 970
50 808
95 575
0
4 511
13 528

7 155
1 968
3 320
0
0
8 569

2 435
730
1102
0
0
4 755

8 564
1 169
1 573
0
3 294
4 357

217 124
54 675
101 570
0
7 805
31 209

E Ft személyi jellegű juttatások
E Ft munkaadókat terhelő járulék
E Ft dologi kiadás
E Ft egyéb folyó kiadások
E Ft működési célú pénzeszközátadás
E Ft Társadalom – és szociálpolitikai
juttatás

1 440
37079

0
0

0
0

0
273

1 440
37 352

E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft Felújítás

2 250

0

573

1 889

4 712

E Ft Intézményi beruházási kiadások

0
0

0
0

0
0

0
3 317

3 317

E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0

6120
0
34 496
0
444 777

0
0
0
0
21 012

-317
0
0
0
9 278

-2 973
0
0
0
21 463

2 830
34 496
496 530

E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló
projekt
E Ft Egyéb tartalék
E Ft Hitelek kamatai
E Ft Finanszírozási kiadások
E Ft Értékpapír vásárlás
Összesen

A 2011. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
222 768

2 714

1028

8 460

234 970

E Ft Önkormányzat működési bevételek

114 858
0
769
58 896
11 736
2 425

0
2 162
9 566
0
6 570
0

-50
1 202
3 601
-2 917
3 633
0

-1 277
15 732
3 740
-21 691
3 031
2

113 531
19 096
17 676
34 288
24 970
2 427

18 325
15 000

0
0

2 781
0

13 466
0

34 572
15 000

E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb közp. támogatások
E Ft Felhalm. és tőkejellegű bevételek
E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök, hitel
visszatérítés
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

444 777

21 012 9 278

21 463

496 530

Összesen

A jogcímenkénti megoszlásb további részletezését a 1. – 12. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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Kerek Oszkár polgármester: Ezt követően szavazásra bocsátja a 2011. évi zárszámadás
elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással – valamint Habány
György képviselő nem szavazott - az alábbi rendeletet alkotja meg:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV….) Rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és (1) f) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról 1992. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás szervezeti beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. §. (7) és 11.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2011. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1-8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
18.634 E Ft
496.430 E Ft
483.751 E Ft
31.313 E Ft

nyitó pénzkészlet
tárgyévi bevétellel
tárgyévi kiadással
Pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten az 1-2. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek működési kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 3. és 4. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
3. §
Az Önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó tartalék felhasználás kimutatását
a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/a., 7/b.,
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7/c. számú mellékletekben, a vagyon kimutatását a 8. számú mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A belső ellenőrzést a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató
és Tanácsadó Kft. végezte társulási formában. Mindenki megkapta az írásos anyagot, azt nem
kívánom kiegészíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással – valamint Habány György képviselő nem
szavazott – az alábbi határozatot hozza:
42/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a belső ellenőri feladatokat ellátó Vincent Auditor
Számviteli Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

3./ Napirend megtárgyalása:
A Batthyány József Általános Iskola Házirendjének és Minőségirányítási Programja
módosításának jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Filep Bertalan iskolaigazgató: A Házirend módosítása a magatartás, szorgalom egységes
értékelése miatt szükséges. Nevelési szándékkal kipróbáltuk, működik. A Minőségirányítási
Programot már 2009-ben módosítani kellett volna törvényi változások miatt. Ez nem történt
meg, ezért van rá most szükség. Az iskola indulna egy tehetséggondozásról szóló TÁMOP-os
pályázaton. Az Önkormányzattal együtt lehet pályázni, önállóan nem. 5-15 M Ft
keretösszegig lehet pályázni, és 10-18 hónap alatt kell megvalósítani. Magas színvonalú
szakmai munkát szeretnénk ezzel elérni. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola belső rendje javuló tendenciát mutat, melyet
követnie kell a Házirendnek is.
Kassa László képviselő: Az államosítás miatt mennyire van szükség ezekre?
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Filep Bertalan iskolaigazgató: Az értékelést már előtte is alkalmaznánk az év végi
osztályzásnál. Szeptembertől már a tantestületnek kell elfogadnia ezeket a dokumentumokat,
de most még az önkormányzat jóváhagyása is szükséges. Később erre nem lesz szükség. Amit
pedig már korábban kellett volna változtatni a törvényi változások miatt, azt most meg kell
tennünk, mert nem történt meg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Házirend módosításának jóváhagyását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással – valamint Habány György
képviselő nem szavazott – az alábbi határozatot hozza:
43/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános Iskola
Házirendjének módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Minőségbiztosítási Program
módosításának jóváhagyását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással –
valamint Habány György képviselő nem szavazott – az alábbi határozatot hozza:
44/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános Iskola
intézményi minőségirányítási programjának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: A pályázattal kapcsolatban terheli-e az önkormányzatot
önrész?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az önkormányzatot nem terheli anyagi költség, 100-%-os
támogatottságú a pályázat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az iskola pályázati lehetőségét. A
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással – valamint Habány György képviselő
nem szavazott – az alábbi határozatot hozza:
45/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Batthyány József Általános
Iskola fenntartója úgy dönt, hogy a TÁMOP keretében az iskolai tehetséggondozás
fejlesztésére kiírt pályázati felhívás alapján támogatás iránt pályázni kíván.
A Képviselő-testület megbízza az Iskola Igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.
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Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi ülésen foglalkoztunk köznevelési kérdésekkel.
Hoffmann Rózsa Hatvanba fog látogatni, szeretném, ha az oktatási intézmények vezetői
ellátogatnának a rendezvényre. Ha államosításra kerül az iskola, az állam az eszközöket és
béreket biztosítja. Az önkormányzatnak a világítást, fűtést, karbantartást kell vállalnia. Az
adók egy részét viszont elviszik tőlünk. Fennáll annak a veszélye is, hogy elviszik a
gyerekeket, pedagógusokat esetleg más településre. Nem tudjuk még konkrétan, mi fog
történni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A dolgozók átvétele a jelenlegi létszám alapján történik,
vagy egyéb szempontok alapján?
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusok, takarítók, asszisztens bérét fizetik, de a
létszámba beleszólása lesz az államnak.
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen is volt szó erről a témáról. Úgy gondolom, hogy
amíg nincsenek meg a törvények, nincs értelme belemerülni a témába. Ki kell számolni,
mennyibe kerül az iskola fenntartása. A Pénzügyi Csoporthoz egy profi szakemberre lenne
szükség. Túl vannak terhelve, éppen hogy el tudnak készülni az anyagokkal.
Kerek Oszkár polgármester: A kistérségnél hallott dolgokat mondtam el. Nem dönthetünk
még el semmit, de nem tehetünk úgy, mintha nem történne semmi.
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szelektív hulladékról szóló pályázat ismertetése.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi szinten vetődött fel a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos pályázati lehetőség. Ennek segítségével az embereknek újabb kukát tudnánk
biztosítani. Az önkormányzat kedvező áron jutna hozzá az edényzetekhez, így a lakosság is.
Ezzel csökkenthető lenne a várható igen magas kommunális hulladékszállítási díj egy része,
mivel a mennyiség jelentősen csökkenne a szelektív és zöld hulladék külön gyűjtésével. A
napirenddel kapcsolatban egy vendéget várok, kérem, hogy megérkezése után folytassuk a
napirendi pont megtárgyalását.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kiegészítem az beszámolót azzal, hogy 2011-ben elvégeztük
a népszámlálási feladatokat is. Mellékletben elküldtük az ügyiratforgalmi és szabálysértési
statisztikai adatokat.
Kerek Oszkár polgármester: Az új törvényi változások miatt megerősítésre került a
Pénzügyi Csoport. Egy fő átkerült az Igazgatási Csoporttól. Szorosak a határidők, melyeket
teljesíteni kell. Intézményeknek külön bankszámlát kellett nyitni. Be kell segíteni pénzügyi
területen az intézményeknek. Járási hivatalok alakulnak, további változások várhatók.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –
valamint Habány György képviselő nem szavazott – az alábbi határozatot hozza:
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46/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
A „közmeghallgatás” előkészítése.
Kerek Oszkár polgármester: Az elmúlt időszaknak megfelelően szeretném a lakosságot
tájékoztatni. Javaslom, hogy a közmeghallgatás időpontja május 9-én 17 óra legyen.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal –
valamint Habány György képviselő nem szavazott – a javaslatot elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
47/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. május 9-én
(szerdán) 17 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás napirendjeként a 2011. évi
gazdálkodásról és a 2012. évi tervekről szóló tájékoztatást fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot
tájékoztassa.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Közben megérkezett Jenei Károly környezetvédelmi
szakmérnök, akit üdvözlök, és kérem, hogy folytassuk a 4. napirend megtárgyalását.
Jenei Károly: Az Élőhely 2004 Kft. ügyvezetőjeként kaptam megbízást a projekt
kidolgozására Hatvan Város Önkormányzatától. Hatvan először önállóan szeretett volna
indulni a pályázaton, de szüksége van a társulásra, mivel 35 millió lakos szükséges hozzá.
Lőrinci nem csatlakozik, mert önállóan próbál valamit. A hulladékgazdálkodási törvény
változásával a hulladéklerakási díj helyett lerakóhelyi illeték lesz, mely jövő évtől 12.000,Ft/t lesz. Állami vagy önkormányzati többségi tulajdonú társaság végezhet hulladékszállítást.
2012. év végével lejárnak a hosszabb távra kötött szerződések is. A hulladéklerakókba
szállított hulladék mennyiségét átválogatással tudják csökkenteni. Hatvan város a Csányi
útnál hulladék válogatót és komposztáló telepet létesít. Pályázaton belül az ehhez szükséges
gépeket is meg kívánja vásárolni. Házhoz menő szelektív gyűjtés esetén 15 %-os önerővel
gyűjtő edényzetet lehet igényelni. Cél az, hogy csak a kommunális hulladék után fizessenek a
lakosok. Szelektív gyűjtéssel csökkenthető a kommunális hulladék mennyisége. A résztvevő
települések is pályázhatnak saját komposztáló berendezésre 70 – 30 %-os feltétellel. Első
körben szándéknyilatkozat szükséges, utána megnézik, mire szeretnének pályázni, edényzetre,
komposztáló berendezésre, vagy egyébre. Ez után kell dönteni arról, hogy biztosított-e az
önrész. Utána állítják össze a közös pályázatot. Elkötelezettség a második fordulóban a
pályázat beadása után keletkezik, kb. 2013. II. felében. Jelenleg az igényfelmérés folyik.
Mivel a tevékenység adózó tevékenység, ezért az áfa visszaigényelhető. Jogi személyiségű
társulási formát nem kell létrehozni, csak a 2. fázisban. Együttműködési Megállapodás készül,
később abból lesz a Társulási Megállapodás.
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Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, és kéri a Képviselő-testület tagjait,
mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Kassa László képviselő: Itt már volt szelektív gyűjtés, de 4-5 év alatt leszoktatták erről a
lakosokat, vissza lehet-e szoktatni őket?
Jenei Károly: Sokkal egyszerűbb lesz saját ingatlanukon gyűjteni szelektíven, ehhez könnyű
lesz visszaszoktatni az embereket. Egyébként hiába gyűjtötték korábban külön a szelektív
hulladékot, a szállító egybeöntötte.
Kassa László képviselő: Nem az önkormányzat hibája volt ez?
Jenei Károly: Nem, hanem a szállítóé. Hulladékszigetes gyűjtésnek nincs realitása.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A pályázattal a hulladékszállítási díj csökkentése a cél.
Honnan tudjuk meg, hogy mennyivel csökken a mennyiség?
Jenei Károly: Jogszabályok módosításával megengedték a díjak emelését. Újra megkötésre
kerülnek a szállítási szerződések. Meg kell újítani a közszolgáltatók engedélyét. A hulladék
mennyiségének mérésére műszaki megoldások lesznek kialakítva.
Tari István képviselő: Valószínűleg ez lesz a járható út. A szelektív gyűjtők Horton olyan
helyeken voltak elhelyezve, ahova bármelyik településről oda tudták hordani a hulladékot.
Jenei Károly: Ez valóban kezelhetetlen központi helyen lévő településen.
Kerek Oszkár polgármester: Egybeöntötték a külön gyűjtött hulladékot, és ezért az
Önkormányzat több mint 1M Ft-ot fizetett. Ezt az összeget inkább beletettük a lakosság
díjaiba, így ennyivel kevesebbet kell az embereknek fizetniük.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi idő alatt lehet rászoktatni a lakosságot az új rendszerre?
Jenei Károly: A fiatalok és a legidősebbek a legfogékonyabbak erre, a közép-korosztály
nehezebb. Nem egyszerű munka, de amikor a zsebükön érzik az emberek a különbséget, rá
fognak erre állni. Ha az Önkormányzat tudja biztosítani a feltételeket, könnyebb lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Azt javaslom, hogy a pályázat 1. fordulójában vegyünk részt,
és utána eldöntjük, hogy végig vigyük-e. Ha nem tudjuk folytatni, visszaléphetünk.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – valamint
Habány György képviselő nem szavazott – meghozza az alábbi határozatot:
48/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Hatvan Város Önkormányzata által kezdeményezett, a hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztésére irányuló projektben részt kíván venni. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
projekt megvalósítását szolgáló pályázat első fordulójában részt vesz, majd a pályázati
feltételek megismerése után hoz végleges döntést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről Hatvan Város
Polgármesterét tájékoztassa.
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Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa megkeresett
bennünket levélben azzal, hogy vagy lépjen ki az Önkormányzat az alapítványi tagok közül,
vagy támogatni kell az alapítványt. Korábban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy nem
kíván támogatást nyújtani az Alapítványnak, mivel a dolgozók nem veszik igénybe az
üdülőket. Döntenie kell a tagságról a testületnek.
Molnár Istvánné képviselő: Korábban többen üdültek ott, volt rá igény. Úgy tudom, hogy
tulajdonrészünk van benne, azt nem kellene hagyni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy pontosan kerüljön tisztázásra a tagsági
jogviszony tartalma, ezzel a feladattal a testület bízza meg a Jegyzőt. Szavazásra bocsátja a
javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal – valamint Habány György
képviselő nem szavazott – az alábbi határozatot hozza:
49/2012. (IV. 25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatok Üdültetési
Alapítványa Elnöke által az alapítványi támogatás, illetve az önkéntes tagsági viszony
megszüntetése tárgyában írt levél alapján megbízza a Jegyzőt, hogy tisztázza az
üdülőingatlanok tulajdonjogát, valamint azt, hogy az önkéntes tagsági viszony pontosan
milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár. A Képviselő-testület ezen információk birtokában
dönt a támogatás, illetve a tagsági viszony megszüntetése tárgyában.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző.
Határidő: haladéktalanul.

Tari István képviselő: A Jobbik helyi szervezete ismételten kérte a rovásírásos helységnév
tábla kihelyezéséhez a Képviselő-testület hozzájárulását, mivel korábban elutasítottuk a
kérelmét. Itt van körünkben a szervezet elnöke is.
Molnár Istvánné képviselő: Mi az érdeke a Jobbiknak ezzel, miért olyan fontos a tábla
kihelyezése?
Nosza László: Nemzeti hovatartozásunk kifejezése, és tisztelgés az ősök előtt.
Kerek Oszkár polgármester: Miután korábban döntött erről a Képviselő-testület, megalázó
kijelentések láttak napvilágot. Degradáló magatartásukkal megalázták a testületet. Nem név
szerinti szavazás után olyan embereket is megaláztak, akik pozitívan szavaztak. Szavazásra
bocsátja a tábla kihelyezésének támogatását. A szavazás eredménye 3 igen szavazat, 3
tartózkodás – valamint Habány György képviselő nem szavazott.
Kerek Oszkár polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Jobbik helyi
szervezetének kérelmét nem támogatja.
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Kassa László képviselő: A bisztró mellett készül egy parkoló. Nem emlékszem, hogy mikor
szavazta meg a Képviselő-testület, és a költségvetésben szerepel-e? Ki találta ki a kivitelezés
módját, mert nem igazán jó?
Kerek Oszkár polgármester: Éppen Kassa képviselő úr vetette fel korábban, hogy jó lenne
megoldás az ott lévő nagy gödrök eltüntetésére. Egyébként a költségvetésnek a kátyúzási
munka részét képezi.
Közlekedési szempontból nagyon rossz terület volt. Olyan anyagból készült az útszakasz,
amelyből Horton régóta több út van. 10-20 cm martaszfaltot terítettek el, majd beitatást
kapott, és a melegtől fog összeállni a réteg. Ezt követően egy 5,5 cm-es aszfaltréteget lehet
majd rátenni. Táblákat helyezünk ki, mert a szakasz még nem alkalmas arra, hogy nagyobb
teherautók rámenjenek. Kopóréteg ráhelyezése után lesz végleges. A feltöltést nem volt
tanácsos aszfaltból készíteni, mivel helyenként 20 cm vastagságra is szükség lett volna.
Egyébként nem idegen Horton ez a technológia, több ilyen út is van.
Kassa László képviselő: Tényleg én vetettem fel, de kaphattunk volna tájékoztatást előre.
Mennyibe került ez?
Kerek Oszkár polgármester: Most nem tudok pontos összeget mondani, de ha megkeres
képviselő úr, megmondom. Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a könyvtár belső
udvar térkövezése folyamatban van. Pályázat kötelez bennünket ennek elkészítésére.
Kassa László képviselő: Mennyibe kerül?
Kerek Oszkár polgármester: Pályázati pénz 700 E Ft, és mi 500 E Ft-ot adunk hozzá.
Tari István képviselő: Az 1. napirendhez visszatérve az I. negyedév %-os aránya
elfogadható. Tartalékaink fogynak, oda kell figyelni. Időhiány miatt elég későn készült el a
pénzügyi anyag. Nehezen érkeznek eredmények, nagyon jó szakemberre lenne szükség a
Pénzügyi Csoportnál. Túl körül írottak az anyagok, a testület elé egyszerűbben, konkrétabban
kellene tálalni. Egyik feladat jön a másik után, késve érkeznek az anyagok.
Kerek Oszkár polgármester: Sok változás van, nagyon sok a feladat. Egyébként további
fejlesztést akkor folytathatunk, ha pályázni tudunk. Újabb pályázaton nem indultunk.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Pénzügyi Csoportban nagyon sokat dolgoznak, de nincs
egy kreatív vezető, áttekinthetetlenek a táblázatok. Agilis, határozott, nagy tudással
rendelkező csoportvezetőre lenne szükség. Kérem ehhez a Képviselő-testület segítségét.
Csontos András képviselő: Egyetlen táblázatra lenne szüksége a Képviselő-testületnek. Üres
táblázat is van az előterjesztésben. Ezt az anyagmennyiséget nem kellene kiküldeni. A sok
anyag között elveszik a lényeg.
Kerek Oszkár polgármester: A Kincstár felé el kell elkészíteniük a sok táblázatot.
Tari István képviselő: Egyik javaslatom, hogy változtassuk a testületi ülések kezdési
időpontját 17 órára. A másik az, hogy alkossuk meg az állattartási rendeletünket.
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Habány György képviselő: Tari Istvánhoz: Mikor döntöttünk arról, hogy a kátyúzásból
jusson a Patak utcába is? Kérem megvizsgálni a Tűzoltó utcát is, mert térdig járnak az
emberek a sárban.
Jegyzőnőhöz: Ady E. úton van egy elhullott állat, fennáll a fertőzésveszély, kérem
eltakarítani. Lovász Pál házának környékén gyűlik a szemét, építési törmelék, ebben lépni
kellene. A Hősök terén még mindig takarásban van a lámpa, a borostyán még mindig ott van,
kezét-lábát törheti az ember. Legyen erre megoldás! A falu többi helyén is kértem a
szemrevételezést. A következő testületi ülésen kérek tájékoztatást. Szerezzünk érvényt a
rendeletünknek, ha kell, bírságoljunk!
Problémám van még a rendkívüli testületi ülés összehívásával. Több pontban nem felel meg
az SZMSZ-nek. Írásbeli értesítés akkor kerülhető ki, ha rendkívüli fontosság, sürgősség fordul
elő. A Polgármesternek tájékoztatást kell adni a sürgősség indoklásával. 24 órával előbb
értesítenie kell a képviselőket, de a legutóbbi értesítés azon belül volt. Ha nem törvényesen
lett összehívva az ülés, nem érvényesek az ott születetett határozatok sem. Nem indok újabb
döntésre az, hogy korábban nem szavaztunk meg valamit. Ha nem merül fel újabb körülmény,
nem lehetett volna dönteni. A lakosság nem volt tájékoztatva, nem volt kifüggesztve a
hirdetőtáblán a testületi ülés időpontja. Jegyző asszony vizsgálja meg, és annak eredményétől
függ, hogy felsőbb szervhez fordulok-e panasszal.
A konyhával kapcsolatban döntött a testület korábban, utána egy szűkebb kör újra döntött.
Ahhoz, hogy költségvetési szervet szüntessünk meg, minősített többség kell-e? Írásban kérek
erre is választ. Mivel ez a döntés a költségvetést is módosítja, minősített többségre lett volna
szükség.
Tari István képviselő: A Patak utcában útszélesítés történt, egy keskeny sávban.
Kerek Oszkár polgármester: Ha van javaslata Habány képviselő úrnak arra vonatkozóan,
hogyan tudna változtatni az SZMSZ-en, kérem, tegye meg.
Habány György képviselő: Én az SZMSZ elfogadása előtt megtettem a javaslataimat, kérem
azokat megnézni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa az SZMSZ ide vonatkozó részét a rendkívüli
testületi ülés összehívásával kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Nem kell foglalkozni a konyhával kapcsolatban az étkeztetés
megoldásával?
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen a Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott erről, és
táblázatot is adott az ajánlatot küldő beszállítókkal kapcsolatban. A legjobb minősítést a
Hatvani Városgondozási Zrt. kapta.
Csontos András képviselő: A konyha sorsa gondolom a megtakarítás miatt volt sürgős.
Tari István képviselő: A Pénzügyi Csoporttól kapott adatok alapján kiszámolható a mínusz.
Csontos András képviselő: Mennyiben fog változni az étkezés költsége?
Tari István képviselő: Ezt a Kft. ügyvezetője fogja kiszámolni. Ha már 0-ás is lesz az
eredmény, jól jár az Önkormányzat.
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Kerek Oszkár polgármester: Az utolsó napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik,
ezért a nyílt ülést bezárom. Minden jelenlévőt meghívok a Majálisra.
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