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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 3-án
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.
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képviselő
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Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző
Meghívott: Dr. Bekecs Andrea
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
A Képviselőtestület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Jegyzői állásra pályázat kiírása
2./ Településrendezési Terv módosításának elfogadása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag
elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Istvánné képviselőt és Dr. Nagy Tamás
alpolgármestert javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
Bejelenti: Dr. Bekecs Andrea közölte, hogy Horváth László kormánymegbízott felkérte a
Gyöngyösi Járási Hivatal vezetésére, ezért nem tudja elvállalni Horton a jegyzői állást. Átadja
a szót Dr. Bekecs Andreának.
Dr. Bekecs Andrea: Egy héttel ezelőtt ajánlotta fel kormánymegbízott úr a Gyöngyösi Járási
Hivatal vezetői állását. Amikor Hortra beadtam a pályázatot, fogalmam sem volt arról, hogy
felkérnek erre a feladatra. Amennyiben korábban el tudtam volna kezdeni a munkát Horton,
akkor is így döntöttem volna. Nem a polgármester úr személye, nem a Képviselő-testület,
nem a település elleni döntés. Felajánlom Önöknek, hogy ha bármiben tudok segíteni, azt
megteszem. Köszönöm a bizalmukat! Kívánom, hogy szakmailag felkészült jegyzőjük legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki hallotta, hogy miért történtek így a dolgok.
Mindenki ezt tette volna Andrea helyében. Haladéktalanul ki kell írnunk az új pályázatot.
Habány György képviselő: Szeretném megköszönni Dr. Bekecs Andreának, hogy
megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött ide. Gratulálok, és egyben sajnálom is, mert nem
tudtam ugyan eljönni akkor a testületi ülésre, de a legszimpatikusabb volt a pályázata.
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Kassa László képviselő: Gratulálok én is.
Tari István képviselő: Gratulálok, bár nem örülök, hogy így történt. Elmondtam akkor, hogy
azonnal munkába kellene állnia.
Molnár Istvánné képviselő: Kívánom, hogy minden vágya teljesüljön, és gratulálok.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a pályázat kiírása változatlan feltételekkel
történjen.
Habány György képviselő: Javaslom, hogy Hajnalkának a november legyen teljes hónap
mindenképpen.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ha ma kiírom a pályázatot, leghamarabb november 15től állhat munkába az új jegyző, de nem biztos, hogy tud kezdeni novemberben.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázati kiírás elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2012.(X.3.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Bekecs Andrea bejelentését, mely
szerint a jegyzői kinevezést nem fogadja el, arra való tekintettel, hogy járási hivatalvezetői
kinevezést kap, tudomásul veszi.
A Képviselőtestület a jegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki a Kttv.-ben foglalt képesítési
előírásoknak megfelelően, 6 hónap próbaidővel. Az elbírálásnál előnyt jelent a jogi
végzettség.
Felelős: helyettes jegyző
Határidő: 2012. október 8.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Településrendezési Terv módosításának elfogadása
Kerek Oszkár polgármester: A módosítási javaslat végigment a szakhatóságokon, az állami
főépítész is jóváhagyta, így már csak a testületnek kell elfogadnia.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A módosítást 30 nap elteltével lehet hatályba helyezni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Terv módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (X. 03.) Önkormányzati Rendelete
a Községrendezési és szabályozási előírások
Hort Község Rendezési Tervéhez tárgyú,
7/1999. (X.20.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról
3

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében, és 13. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala,
a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság,
a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
a Heves Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága,
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-Hatvan Városi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság,
a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hatvani,
Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézete,
Ecséd Község Önkormányzata,
Atkár Község Önkormányzata,
Csány Község Önkormányzata,
Gyöngyös Város Önkormányzata,
Hatvan Város Önkormányzata,
valamint a Heves Megyei Önkormányzat
véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:
1. §
Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Községrendezési és szabályozási
előírások Hort Község Rendezési Tervéhez tárgyú, 7/1999. (X.20.) Önkormányzati
rendeletének 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
8. § (8) Amennyiben a telek területe az 1400 m2-t eléri, akkor az ingatlanon kétlakásos
lakóépület is megvalósítható.
2.§
(1)

Ez a rendelet 2012. november 5-én lép hatályba. Hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Habány György képviselő: A Kertész út sarkánál felhalmozódik a szemét, valamint a
Művelődési Ház mögött is, melyet az önkormányzat helyez oda. Vannak ott gallyak is. Hogy
várjuk el az állampolgároktól, hogy ne szemeteljenek, ha mi sem tartjuk be a szabályokat. A
Kertész útra még a mi zöld puttonyos autónk is vitt szemetet állítólag. Ha nem lépünk ebben,
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a környezetvédelmi hatóságokhoz fordulnak a lakosok. Mi magunk gerjesztettük a
szeméttelepet a Művelődési Ház mögött.
Kerek Oszkár polgármester: Nem az önkormányzat felelőssége, ha a lakosok odahelyezik a
szemetet. Bizonyos föld és beton mennyiséget gyűjtöttünk a Művelődési Házhoz, mely
felhasználásra kerül a Könyvtár hátsó bejáratának kiépítéséhez, valamint a hőskertet is
feltöltjük. Ha kivágunk fákat, odaadjuk rászorulóknak, nem mi halmozzuk oda.
Habány György képviselő: Nagy a gaz ott, ezért odahordták a szemetet is az emberek. Nem
a polgármester urat okolom ezért, de tenni kell valamit. Ha nem visszük el a Kertész útról is,
tovább halmozódik. A lakosság felelőssége, de nekünk kell elvitetnünk, hogy ez megszűnjön.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hulladékszigetek kialakításával borzasztó sok szemét
gyűlik össze mindenfelé. Csopaki példa, hogy ha valakit rajtakapnak a szemetelésen, akár 100
E Ft-ra is megbüntetik. Helyi lakosok összefogással jelzik a Polgármesteri Hivatal felé, ha
ilyet észlelnek. Fotókat is készítenek. A Hivatal egyedül nem tudja megoldani a problémát,
szükség lenne az emberek összefogására is.
Habány György képviselő: Ott más a környezet, idegenforgalomból élnek. Itt más a helyzet,
de természetesen kellene a lakosság hozzáállása is. Támogatom a bírság kiszabását. Korábbi
jegyző felé már régebben jeleztem ezt.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Van információ arról, hogy ki helyezte oda a szemetet?
Habány György képviselő: Nincs.
Kassa László képviselő: A Művelődési Házhoz szállított törmelékek után a lakosok azt
hitték, hogy mindent lehet odavinni. Keményen büntetni kell.
Tari István képviselő: Nem támasztja alá semmi azt, hogy az önkormányzat kezdett szemetet
odavinni. A felhasználásra szánt törmelék senkit sem jogosít fel arra, hogy szemetét
odahordja. Azok a képviselők, akik ezt jegyzőkönyvbe mondogatják, próbáljanak közös
megoldást találni. Köztisztasági napot tartunk már öt éve. Képviselőtársaim részt vettek ezen?
A hulladékok elszállítása minden ilyen alkalommal megtörténik. Aki azt fotózza, valószínűleg
látta is azt, aki odavitte. Ha valamelyik képviselőtársamat megkeresik ezért, próbáljon
megoldást keresni erre, persze az önkormányzat segítségével.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak embereink, akik rendszeresen összeszedik a szemetet,
de újabbak keletkeznek. Azokat kellene elmarasztalni, akik odaviszik. Helyileg
rendszabályozni kellene, valamint jelezni kellene az önkormányzat felé, ha valaki ilyet
tapasztal. A Művelődési Ház mögött oldottuk meg a föld tárolását későbbi felhasználásra. A
Kertész út végén az ároktisztítás következtében keletkezett nagyobb föld mennyiség. Tölteni
lehet vele a területeket, ahol szükséges. Oda sem kellett volna szemetet hordani. A Toldi úton
is van önkormányzati terület, ahova szintén visznek mindenfélét. Valószínűleg nappal viszik
ezeket, mégsem jelzi senki.
Habány György képviselő: Első számú felelős az, aki elhelyezi, én csak azt mondtam, ne
adjunk lehetőséget lakossági szemetelésre. Csak azt szerettem volna, hogy ne legyen így.
Egyesek átmentek személyeskedésbe, nekem nem ez volt célom, és nem akarok kirakatban
lenni a szemétszedéssel. Nem vettem részt benne, mert esetleg nem volt időm, de azzal is
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védem a környezetem, hogy nem szemetelek. Lényeg, hogy tegyünk valamit ezzel
kapcsolatban. Nem az én felelősségem, hogy felvetettem.
Kassa László képviselő: Habány György képviselő úrral ellentétben én minden nap szedem a
szemetet a házam előtt. Volt, hogy lefényképeztem az illetőt, de szociális segélyes, ezért nem
tudunk mit kezdeni vele.
Kerek Oszkár polgármester: Nem az a cél, hogy hulladék lerakásra inspiráljuk az
embereket. Nem azért veszek részt a szemétszedésben, hogy kirakatban legyek, hanem hogy
példát mutassak. Óvodás, iskolás gyerekek is részt vettek ebben a környezetvédelemre
nevelés szándékával, másnapra viszont ismét szemeteltek az emberek. Nem azt kell
elmarasztalni, aki összeszedi a szemetet. Rendelkeznünk kellene arról, hogy a szabálysértési
eljárás helyett mit tegyünk.
Egyébként a Képviselő-testület minden tagja kirakatban van, meg kell mutatni magunkat itt
is, ugyanúgy, mint a rendezvényeken is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Véleményem szerint szankciót kell bevezetni, vagy
esetleg szállítsuk el a szemetet negyedévente, és tegyük rá a szemétszállítási díjra. Indokoljuk
meg, hogy ez azért van, mert szemetelnek az emberek. Több ilyen eset után már figyelni
fogják egymást az emberek.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Hulladékszállítási díjba nem lehet beleszámítani, de pl.
adót lehet emelni. Meg kell találni a módját. Kirívóan közösség elleni magatartás címen
lehetne szankciót bevezetni, de erre nincs jogszabályi háttér. A cél az, hogy legyen szankció,
de nem nagyon van eszköz az önkormányzat kezében. Megalapozottság nélkül nem lehet saját
szabályozást bevezetni, mert azt esetleg később vissza kellene vonni.
Tari István képviselő: Egyetértek azzal, hogy legyen visszatartó erejű szankció.
Habány György képviselő: Az emberi tudatot kellene megváltoztatni. Tudtuk, hogy gond
lesz a szeméttelep bezárásával.
Molnár Istvánné képviselő: A buszmegállók 100 m-es körzetében mindent kidobnak a
zsebükből az emberek.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Nem csak a szeméttel van ilyen probléma, hanem a
kóbor kutyákkal is.
Kassa László képviselő: A chipes rendszer bevezetésével még több kóbor kutya lesz
valószínűleg.
Tari István képviselő: Más témával kerestek meg helyi kereskedők. A faluba járnak kenyeret
árulni autóból, mely nagy veszteséget okoz a helyi vállalkozóknak. A lakosságnak
kényelmesebb ez, de a higiéniai előírások nincsenek betartva. Felülvizsgálatot megérne a
dolog. Ezt kérték tőlem az üzlet tulajdonosok. Tönkremehetnek a mozgóárusok miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Nincs hatáskörünk arra, hogy megtiltsuk a mozgóárusítást.
Egyedül az iparűzési adó megfizetésére kötelezhetjük őket.
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Molnár Istvánné képviselő: Véleményem szerint is kellene iparűzési adót fizettetni velük.
Forgalom csökkenés miatt kevesebb iparűzési adót tudnak fizetni a helyi kis boltosok, így
csökken az önkormányzat bevétele is.
Kerek Oszkár polgármester: Jogszerű a megadóztatásuk, viszont azt is figyelembe kell
venni, hogy helybe viszik az árut, lényegesen olcsóbban. Az emberek egyre jobban
elszegényednek. Örülnek, hogy olcsóbban jutnak hozzá alapvető élelmiszerekhez.
Habány György képviselő: Az emberek keresik a lényegesen olcsóbb árukat. Régebben
szigorúbbak voltak az értékesítés feltételei.
Megjegyezném még, hogy a honlapon van nyilatkozat minta, de nincs tanú megjelölve.
Véleményem szerint ezt pótolni kellene.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Sok jogszabály változás történt az értékesítés területén.
Korábban a helyi jegyzőtől kellett hozzájárulást kérni mozgóárusítás esetén. Most a székhely
szerinti jegyzőjénél kell bejelenteni, hogy mely településeken akarnak árusítani. A
gépjárművet az ÁNTSZ-szel engedélyeztetni kell. Bárki tehet bejelentést, ha nem
megfelelőnek ítél valamit.
Minden vállalkozóra egyformán kell meghatározni az adó mértékét.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén, a Képviselő-testületi ülést
berekesztette, megköszönte a megjelenést.
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