JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
88/2012.(VIII.29.)
89/2012.(VIII.29.)

90/2012.(VIII.29.)

91/2012.(VIII.29.)

92/2012.(VIII.29.)

93/2012.(VIII.29.)

94/2012.(VIII.29.)
95/2012.(VIII.29.)
96/2012.(VIII.29.)
97/2012.(VIII.29.)

Tárgya:
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
tárgyú, KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés
Csatlakozás Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz, valamint társulási megállapodás
elfogadása
Kerek Oszkár polgármester megbízása azzal, hogy Hort Község
Önkormányzatát képviselje a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanácsában
Kerek Oszkár felhatalmazása szükséges jognyilatkozatok megtételére a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulási Tanácsában
A Bio-Pannónia Kft.-vel települési hulladék gyűjtésére, szállítására
megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése háromoldalú
megállapodás keretén belül
Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására közszolgáltatási
szerződés megkötése a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Beiskolázási átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Gondozási segély iránti kérelem elbírálása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én
megtartott nyílt rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző
Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő
Napirend:
1./ Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázat
2./ Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött közszolgálati szerződés megszüntetése, és új szerződés
megkötése
3./ Zárt ülés keretében: Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás alpolgármestert és Kassa László képviselőt javasolja, melyet a
testület egyhangú igen szavazattal elfogad.
Megkérdezi a Képviselő-testületet, a napirenddel kapcsolatban van-e további javaslat. Egyéb
javaslat nem lévén, a kiküldött napirendet a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
elfogadja.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött közszolgálati szerződés megszüntetése, valamint új
szerződés megkötése
(Írásos előterjesztés csatolva)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést a napirenddel
kapcsolatban. Csak szelektív hulladék gyűjtésére indul a pályázat. Társulást kell létrehozni
egy Társulási Megállapodás alapján. A lakosságnak igen kedvező áron tudunk majd kukát
eladni. Most 4 határozati javaslat elfogadásáról kell döntenünk, melyeket szavazásra
bocsátok.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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88/2012.(VIII.29.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú, KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázatra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2012.(VIII.29.) sz. Határozat

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP-1.1.1/B/10-11
kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú
pályázat benyújtása érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1)
bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven létrejövő, jogi személyiségű
társuláshoz kíván csatlakozni.
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képező társulási megállapodását elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el
és felhatalmazza Kerek Oszkár polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

90/2012.(VIII.29.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Hort
Községi Önkormányzatot Kerek Oszkár polgármester képviseli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3

91/2012.(VIII.29.) sz. Határozat

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hort község polgármesterét,
hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsában Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.1.) önkormányzati
rendeletben meghatározott átruházott hatáskör gyakorlása során a Társulással kapcsolatos
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

16 óra 20 perckor megérkezik Molnár Istvánné képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi
tagok száma 6 fő.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött közszolgálati szerződés megszüntetése, és új szerződés
megkötése.
(Írásos előterjesztés csatolva.)
Kerek Oszkár polgármester: A jövő évtől csak olyan cégek szállíthatják a hulladékot,
melyek 51 % önkormányzati tulajdonjoggal rendelkeznek. Hatvan Városi Önkormányzat a
Városgazdálkodási Zrt.-n keresztüloldja meg a szállítást. Mivel a cég nonprofit, nem terheljük
túlzottan a lakosságot. A jelenlegi szerződésünk megszűnik a Bio-Pannónia Kft.-vel, és
ideiglenes jelleggel a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel kötünk új
szerződést. Amikor a többi településnek is lejár az egyéb szolgáltatóval kötött szerződése, ők
is csatlakozhatnak ide.
Kérem a Képviselő-testületi tagok véleményét ezzel kapcsolatban.
Kassa László képviselő: Ahogyan polgármester úr is mondta, figyeljük oda arra, hogy a
lakosság terhei ne növekedjenek. Sokan áttérnek a gázról szilárd tüzelésre, ezért meg kell
beszélni a szolgáltatóval a hamu elszállítását is.
Kerek Oszkár polgármester: A kommunális szemét csökkentésével kevesebb lesz a
lakosság kiadása. Ez a pályázat nem oldja meg az inert és egyéb hulladék szállítását, de
tolmácsolni fogom a felvetést.
Szavazásra bocsátja a Bio-Pannónia Kft.-vel kötött szerződés megszüntetésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
92/2012.(VIII.29.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bio-Pannónia Kft.-vel (cg.száma: 10-09023367, székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2012. január 2. napján települési szilárd
hulladék gyűjtésére, szállítására megkötött közszolgáltatási szerződést 2012. augusztus 31.
napjával közös megegyezéssel, háromoldalú megállapodás keretén belül per igény-, és
tehermentesen megszünteti.
Határidő: 2012. augusztus 31. (megszüntető okirat aláírása)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Képviselőtestület bízza meg a polgármestert az új ideiglenes jellegű közszolgáltatatási szerződés
aláírásával. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93/2012.(VIII.29.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjától kezdődően a települési szilárd
hulladék gyűjtésére és szállítására kiírandó közbeszerzési eljárás befejezéséig terjedő
határozott időre – ideiglenes jelleggel – közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) a települési
szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (aláírásra)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Csontos András képviselő: A hulladéklerakó kinek a tulajdonába kerül, és mikorra várható a
régi lerakók rekultivációja?
Kerek Oszkár polgármester: Nincs még konkrét információm arról, hogy kié lesz a
hulladéklerakó. A mi lerakónk hivatalos átadása megtörtént, 2014-ig kell megtörténnie a
rekultivációnak.
Tari István képviselő: Nagyon fontos, hogy a begyűjtésnél ellenőrizzék a törmelékeket,
egyéb veszélyes hulladékokat, mert többféle van, és ezeket osztályozni kell. Jó dolognak
tartom a begyűjtést, legalább nem rakják le mindenfelé az emberek.
Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést bezárom, a segélykérelmek elbírálása zárt ülés
keretében történik.
kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kassa László
jkv. hitelesítő
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