JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 25-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
12/2013.(II.25.)
13/2013.(II.25.)
14/2013.(II.25.)
15/2013.(II.25.)

16/2013.(II.25.)

Tárgya:
Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Vagyongazdálkodási Terv elfogadása
Önerő biztosítása a KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése”
című
pályázathoz
Társulási megállapodás módosítása és társuláshoz történő csatlakozás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Molnár Istvánné képviselőt és Dr. Nagy Tamás alpolgármestert javasolja. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta. Kéri, hogy fogadja el a
Képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint:
1./ Napirend: Alapító Okiratok módosítása
2./ Napirend: Vagyongazdálkodási Terv elfogadása
3./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási
megállapodás módosítása, önerő biztosítása
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Alapító Okiratok módosítása
Kerek Oszkár polgármester: A legutóbbi testületi ülésen már szó volt arról, hogy a Magyar
Államkincstár felhívására szükséges az óvoda nevének megváltoztatása, és ezzel együtt az
Alapító Okirat módosítása is. Az óvoda nevelőtestületének javaslata: „Benedek Elek
Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda”. Kérem, hogy ezt fogadjuk el.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (II.25.) KT határozat
Tárgy: A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Benedek
Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
2

Az intézmény neve: Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
Az intézmény típusa: óvoda
Törlésre kerülnek az intézmény azonosítói
Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a Módosító Okiratot, és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a megadott határidőn belül nyújtsa be
a Magyar Államkincstár részére.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 3 napon belül

Kerek Oszkár polgármester: Az Államkincstár megkeresésére a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát is szükséges módosítani. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2013. (II.25.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „ A
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
A költségvetési szerv neve: Horti Polgármesteri Hivatal
Azonosító adatok:
Alaptevékenységi szakágazat: 8411 Általános közigazgatás (TEÁOR)
Államháztartási szakágazat: 841126 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenység alapvető államháztartási szakfeladata: 841126
4. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
rendelkezései szerint látja el. Alaptevékenységét a szakfeladatonkénti bontásban a
Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés keretein belül végzi.
Felügyeletet gyakorol az önálló működő költségvetési szervek gazdálkodása
felett.
Ellátja az önállóan működő költségvetési szervezetek könyvviteli és gazdálkodási
feladatait: - Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
- Hort Község Önkormányzatának Kulturális Centruma
- Hort-Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye
5. Az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül
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Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a Módosító Okiratot, és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a megadott határidőn belül nyújtsa be
a Magyar Államkincstár részére.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 3 napon belül

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Vagyongazdálkodási Terv elfogadása.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kötelező minden önkormányzatnak
Vagyongazdálkodási Terv elkészítése. Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el.

a

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Vagyongazdálkodási Terv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2013. (II.25.) KT határozat

Tárgy: Vagyongazdálkodási terv
Hort
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta
„Vagyongazdálkodási terv” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

a

A Képviselő-testület Hort Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási
megállapodás módosítása, önerő biztosítása.

Kerek Oszkár polgármester: A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése” című pályázathoz minden önkormányzatnak biztosítania kell az önerőt.
Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2013. (II.25.) KT határozat

Tárgy: Önerő biztosítása a KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című pályázathoz
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önerő
biztosítása a KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék4

gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című pályázathoz” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KEOP1.1.1/B/10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése” című pályázat megvalósításához 1.599.210,- Ft, azaz
Egymillió-ötszázkilencvenkilencezer kettőszáztíz forint önerőt biztosít.
Az önerő az önkormányzat 2014 évi költségvetésében fog rendelkezésre állni.

Kerek Oszkár polgármester: Újabb települések csatlakoztak a társuláshoz, ezt is el kell
fogadnia a Képviselő-testületnek, mivel módosítani szükséges a társulási megállapodást.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (II.25.) KT határozat

Tárgy: Társulási megállapodás módosítása és társuláshoz történő csatlakozás
1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt,
hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Kisbágyon, Kál,
Kompolt, Aldebrő, Nagyút, Tófalu, Vámosgyörk, Nagyréde Község
Önkormányzatok.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a
jelen előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében
kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hort Község polgármesterét a társulási
megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi
ügyintézés tekintetében Hort Község Önkormányzata képviseletére.
Határidő: érelemszerűen (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

2. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza
Szabó Zsoltot Hatvan Város Polgármesterét, mint a Társulási Tanács elnökét,
hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése című pályázat dokumentációját, a pályázat
benyújtása érdekében a Társulás nevében aláírja és a pályázat benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat a Társulás nevében megtegye.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabó Zsolt társulási tanács elnöke
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Tari István képviselő: Meg kellene tekintenünk az önkormányzat tulajdonát képező régi
Mezőgép ebédlőjét. Jó lenne lebontatni valakivel az építési anyagért cserében.
A lakott területen tárolt gépjárművekre rendeletet kellene alkotnunk. Gondot okoz a lakosság
körében az is, hogy munkagépeket, traktorokat, kombájnokat tárolnak lakóházuk udvarán a
gazdálkodók. Ezek beindítása hajnalban zajt okoz, mely zavarja a szomszédok pihenését.
Düböröghet ettől a ház, főleg ha túl közel van a szomszédokhoz. Az érthető, hogy a saját
tulajdonukat védeni kell, de másokra is tekintettel kell lenni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A kamionok parkolásáról szóló jogszabályt ki kell rakni a
szélvédőjükre. A KRESZ-t el kell olvasniuk.
Kerek Oszkár polgármester: A KRESZ betartása rendőri feladat, nem az önkormányzaté. A
rendőrök első körben figyelmeztetik a tulajdonosokat, és 1 hónap türelmi idő után büntetnek.
Molnár Istvánné képviselő: Hajnalban gépekkel permeteznek, és a vegyszeres tartályt kívülbelül a házuk előtt mossák le. Az egész utcán a vegyszer maradék végig csöpög.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Be lehet szabályozni ezeket a dolgokat.
Tari István képviselő: A bérleti szerződéseket is át kell nézni, mennyire reálisak. Legyen
átadás-átvétel annak érdekében, hogy ha kárt okoznak, térítsék meg azt a bérlők. Az
építmények biztosítását is meg kell vizsgálni.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
jkv. hitelesítő
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