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Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, jegyzett tőke emelésről,
valamint a társasági szerződés módosításáról
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Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek
bérlete
Intézményi térítési díjak megállapítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

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

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Krebán György
r.százados, Hatvani Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály vezetője, Pauer-Nagy István
KMB, Benkó Tamás KMB, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára
óvodavezető helyettes, Gábor Attila mezőőr, Jáger Tibor mezőőr, Kecskés Ferenc HÖTKE
parancsnok, Jámbor András HÖTKE elnök, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető, Kiss Edit
HECS intézményvezető, Berta Imréné családgondozó, Horváth Sándor Idősügyi Tanács
elnöke, Brunner Istvánné, Sánta Mátyás, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagjai, Balog
Gyuláné Nyugdíjas Klub elnöke,
Napirend:
1. Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
2. Tájékoztató a
tevékenységéről

Horti

Önkéntes

Tűzoltó

és

Katasztrófavédelmi

Egyesület

3. Beszámoló a mezőőrök munkájáról
4. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
5. 2013. évi bérleti díjak
6. Közterület- használatról szóló rendelet módosítása
7. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló rendelet
8. Intézményi térítési díjak
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9. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. tőkeemelése és társasági szerződés módosítása
10. Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződései
11. Bejelentések, indítványok.
12. Zárt ülés keretében:
Szociális és segély kérelmek
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás alpolgármestert és Csontos András képviselőt javasolja. A
napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy utolsó napirendként kerüljön sor a segélykérelmek
elbírálására az előterjesztő egyéb elfoglaltsága miatt. A Képviselő-testület egyhangú igen
szavazattal elfogadta a javaslatokat.
Külön üdvözli Krebán György r.századost, a Rendészeti Osztály vezetőjét, valamint Benkó
Tamás főtörzsőrmester és Pauer-Nagy István zászlós KMB-seket.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nincs
kiegészítés, kéri a Képviselő-testület tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat.
Tari István képviselő: Mezőőrök többször hivatkoztak arra, hogy sok esetben megkeresték a
rendőrséget bizonyos ügyekben. Sikerült rábizonyítani azokra az emberekre a
bűncselekményt, akiket átadtak?
Krebán György: Egri törvényszék gyorsított eljárás keretében hozott megfelelő ítéletet az
ügyekben. Nagyon jó az együttműködés, ha szólnak, azonnal cselekszünk. A megyéhez
futnak most már a telefonok, az ottani ügyeletes dönti el, hogy milyen erővel, milyen
eszközökkel jelenjünk meg.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy értékelem, nem biztos, hogy mindig jól döntenek Egerben
arról, hogy pl. a hatvani Rendőrkapitányság emberei hogyan vonuljanak ki egy adott esethez.
Krebán György: Voltak kisebb hibák, de mindenhol megjelent a rendőr, és mindenhol
intézkedtek is. 4 óra után a kapitányságon már nincs ügyeletes, ezért minden hívás a
főügyeleteshez jut a megyéhez. Természetesen meg lehet keresni a KMB-st, de az előírt utat
végig kell járni.
Kerek Oszkár polgármester: Önök nem alkalmazhatnak megfelelő közfoglalkoztatottat?
Krebán György: Sok az adminisztráció, talán abban tudnának segíteni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A lakos kérhet-e közvetlen segítséget a körzeti
megbízottól? Javult-e a közbiztonság Horton?
Krebán György: Mindenképpen javult a közbiztonság. Sokszor jelen vagyunk Horton a két
KMB-sen kívül nagyobb létszámban is. Ecsédről, Rózsaszentmártonból, Csányról is jönnek
segíteni.
A lakosok közvetlenül is fordulhatnak a KMB-sekhez, ki van írva a fogadóóra, és telefonon is
elérhetőek.
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Molnár Istvánné képviselő: Kitűnik a beszámolóból, hogy csökkentek a bűnesetek, de a
nyomozás eredménye nem teljesen jó. 2011-ben 20% az eredmény, miért van ez?
Krebán György: A járulékos cselekmények miatt növekedik a szám, de ez egy cselekmény
lenne, de külön számít minden bűncselekmény azon belül.
Csontos András képviselő: Éjszakai ügyelet alkalmával kérem, hogy nézzenek be a tanya
felé is. Kérem a segítséget olyan esetekben, amikor a szövetkezet dolgozói nagy gépekkel
közlekednek.
Júniusban lesz egy rendezvényünk, ahova 300 főt várunk, az utak biztosítását kérem a
rendőrségtől.
Krebán György: Kapitány urat levélben kell megkeresni, ő fog intézkedni.
Kerek Oszkár polgármester: Megyei főkapitánysággal együttműködési megállapodást kell
kötni, ill. 4 főből álló rendészetet szeretnénk megalakítani. Mezőőrök – rendőrök együtt
alkotnák a csapatot.
Civil segítséget is adhatnánk nekik. Figyelemmel lehetne minden lakos az utcájában
történtekre, és jelzéssel élhetnének. A betörési hullám leállításáért köszönettel tartozik a
település. Horton nagyon gyorsan el tudnak tűnni a bűncselekményt elkövetők, mert főútvonal
vonul végig a településen, és közel van az autópálya.
Nem polgárőrséget, hanem közterület felügyeletet alakítanánk ki. A megélhetési bűnözés
emelkedni fog, elindult egy elszegényedési folyamat. Nagy szükség lenne a rendészetre.
Krebán György: Az önkormányzatok megkapták a megkeresést, hogy együtt kívánnak-e
működni. Van ahol meg is kötötték a megállapodást. Igazolvánnyal, jelvénnyel lennének
ellátva, képzést biztosítanak. Miskolcon 3 napos a továbbképzés, vizsgával együtt. Utána
kaphatják meg az igazolványt
Kerek Oszkár polgármester: Bizonyos emberek elkövetnek bűncselekményeket.
Megjelennek gyermekintézményekben, és félő, hogy a nem náluk elhelyezett gyermeküket
elviszik. Az ilyen emberektől meg kellene védeni a lakosságot, mert vannak olyanok is, akik
szabadon járkálhatnak.
Krebán György: A rendőrség indítványozza az előzetes letartóztatásukat, az ügyészség dönt
szabadlábra helyezésükről, melyre nincs ráhatásunk.
Kassa László képviselő: Örülhetünk, hogy két KMB-s van, ez pozitív lehet. A községben
cross motorokkal járkálnak kiskorúak belterületen közutakon, és külterületeken is. Lehet-e
ezzel kezdeni valamit, mielőtt nagyobb probléma történne?
Korábban rendőrőrs működött, ezt most nem várhatjuk. A mezőőrökkel együttműködve az
illegális szemétlerakással is kezdeni kellene valamit. Rengeteg szemét található.
Krebán György: A motorosokkal küzdünk, nehéz megfogni őket. Ha van személyismeret,
előbb-utóbb horogra akadnak. A sebességmérést Horton is több alkalommal végezzük.
Legalább heti 1 alkalommal csoportosan jelennek meg a rendőrök. Ennek eredménye
látszódik is a mutatókban.

4

Kerek Oszkár polgármester: A 3,5 t-nál nagyobb nehézgépjárművek zavarják a lakók
nyugalmát.
Zajt okoznak, szennyezik a levegőt. Segítséget kérek a rendőrségtől ebben az ügyben.
Jegyzőnő talált megfelelő jogszabályt, ezt jó lenne betartani. A nehézgépjárművek
szétnyomják az utakat is, szennyezik, stb. Közösen talán előbbre lehetne lépni ebben.
Szabálytalanul parkolnak, vállalkozásoknak meghatározott helyen kellene parkolniuk.
Krebán György: Ha jogszabály engedi, eljárunk.
Kerek Oszkár polgármester: A lakosság nem áll a helyzet magaslatán közbiztonsági
szempontból. Nem félnek a lakosok, mert kint helyezik el kapukulcsaikat, így lehetőséget
adnak behatolásra. Közbiztonsági fórumot több alkalommal hívtunk össze, de kb. 20 fő jelent
meg a lakosok köréből. Ha baj történik, okolják az önkormányzatot és a rendőrséget.
Felhívjuk a figyelmüket a veszélyekre ettől függetlenül.

Kerekné Aradi Tünde: Van olyan szülő, - akiről polgármester úr is beszélt - akitől félnek a
dolgozók is. Bűncselekményt követett el, mindenki tudja mit, gyerekét el akarta vinni, ezt
sikerült megakadályozni, de csak azon múlott, hogy éppen ott voltam az adott pillanatban.
Megígérte az apuka, hogy minden héten meg is fog jelenni. Nyitva van a kapu érkezéskor,
távozáskor, így bejuthat a többi szülővel együtt. Félünk, hogy elkövet valamit előbb, utóbb.
Kerek Oszkár polgármester: Térfigyelő kamerákat lehet esetleg elhelyezni, ha indul ilyen
pályázat, próbálunk pályázni, hogy a fontosabb helyeket erősítsük ezekkel, ha lesz rá
lehetőség. 4-8 kamerás rendszerek vannak. Zászlókat is folyamatosan ellopják. Célszerű
lenne ezt megoldani.
Nyugdíjasok hogy látják a problémát, félnek-e?
Balogh Gyuláné: Bezárkózunk, figyeljük egymást, többször kinézünk.
Krebán György: Trükkös lopások esetében nagyon sokat segítene a lakosság odafigyelése,
jelzése. Ha a szomszédok figyelnének egymásra, bezárnák az értékeiket, kapu kulcsaikat
megfelelően tárolnák, nem engednének be idegeneket, talán nem lenne ennyi bűncselekmény.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a munkájukat, a beszámolót.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort Község közrend – közbiztonsági helyzetéről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort
Község 2012. évi közrend – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban?
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Jámbor András HÖTKE elnöke: Nincs kiegészítésünk, várjuk a kérdéseket. Megköszönjük
az Önkormányzatnak és a Mezőgazdasági Szövetkezetnek a támogatást.
Csontos András képviselő: Az egyesület technikai hátteréről szeretnék érdeklődni.
Kecskés Ferenc parancsnok: Nulláról indultunk, az önkormányzat által biztosított 2
szivattyú, és tömlő állt rendelkezésre. Motoros láncfűrészt, tömlőket vásároltunk pályázati
pénzből, valamint a Szövetkezet támogatásával még további tömlőket vásárolhattunk.
Szigorodtak a pályázati feltételek. Hatvani járásban egyedül a horti egyesület rendelkezik
együttműködési megállapodással, így tudtunk pályázni, melyből vásároltunk fontos dolgokat.
Az idén úgy pályázhatunk, ha védőruhával rendelkezünk, mely kb. 250 E Ft/fő, és 4 főnek
kellene rendelkezni vele. Próbálunk gyűjtögetni pénzforrásokat, hogy esetleg a következő
évben megfeleljünk az előírásoknak. Műszaki mentéseket már tudunk végezni, igyekszünk a
tűzcsapokat karbantartani. Minél fejlettebb az infrastruktúra, annál nagyobb összegre lehet
pályázni. Jövőre már 1 %-os adóra is lehetőség nyílik.
Megelőzés a legfontosabb, melyben a Szövetkezet pozitív lépéseket tesz. Végigjártuk az
árokrendszert, ahol átereszeket cseréltek, kezdenek beomlani, nem törődnek vele a lakosok.
Ebben kellene lépni.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon örülök, hogy létrejött az egyesület, a lakosság
biztonságérzetét erősíti. Talán jobban lehetne propagálni, nem nagyon tudják az emberek,
hogy van ilyen egyesület.
Kecskés Ferenc parancsnok: Kapcsolatban vagyunk a megyei katasztrófavédelem
főügyeletével, ahonnan segítség várható.
Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagja: Örülök én is annak, hogy van az egyesület. Egy
katasztrófa esetén a létszám 10-20-szorosára lenne szükség. Sokan rendelkezünk
szállítóeszközökkel, nagyteljesítményű szivattyú is van, össze kellene gyűjteni ezeket a
lehetőségeket, hogy a lakosság is tudjon segíteni ilyen dolgokkal.
Kerek Oszkár polgármester: Megváltozott a rendszer ezzel kapcsoltban. Létre kellett hozni
PV szervezetet, közbiztonsági referens is kijelölésre került Erdélyi Józsefné személyében, aki
továbbképzésekre jár. A katasztrófavédelmi főigazgatótól, Bakondi György úrtól elismerést is
kapott.
A gyakorlatban az volt a tapasztalat, hogy a lakosok egy része nem segített teljes odaadással a
bajba jutottakon. Volt, aki lebeszélte őket az átereszek kifizetéséről, tehát negatív tapasztalat
is van.
Elhanyagolják az emberek az átereszeiket, számon kell kérni tőlük ezt a kötelességüket. El
kell járni a Hivatalnak ezekkel az emberekkel szemben.
Megköszönöm az egyesület tevékenységét, a falu érdekében végzett munkájukat. Amikor
probléma lesz a faluban, akkor is lehet rájuk számítani.
Most is várható probléma, a talajvíz már több helye látható. A belvíz problémát okozhat. A
PV szervezet megalakítása is segít majd ha szükség lesz rá, és megköszönjük a lakossági
felajánlásokat is.
Az egyesületnek nincs vagyona, szükségük van helyiségre. Az önkormányzat támogatja szinte
anyagilag, és ha pályázat útján is sikerül szerezni, akkor lépésről, lépésre haladhatnak előre.
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Kecskés Ferenc parancsnok: 18 fővel működünk, 25-45 év közötti korosztályból. Roppant
hasznosnak találom a felajánlást, esetleg az önkormányzatnál feljegyzik a lehetőségeket. Az
emberek passzivitása nem csak horti jelenség sajnos. A nagy részük azonban szívesen segít,
ha megmondják nekik a teendőiket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2013. (III.27.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2012. évi
munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
Jáger Tibor mezőőr: Kérdésekre szívesen válaszolunk, nincs kiegészítésünk.
Tari István képviselő: Minden hónapban leírt Jáger Tibor 2-3 eseményt, tehát van tennivaló.
A rendőrséggel való együttműködés valóban olyan hasznos, ahogyan elmondták, vagy többre
számítanak?
Jáger Tibor mezőőr: A rendőrség részéről a szándék megvan, de talán a törvény lehetőségei
okoznak problémát bizonyos esetekben. A szemeteléssel kapcsolatban pl. többször merül fel
probléma, mert ha nincs fénykép az elkövetésről, nem fogadják el bizonyító erőnek a
szemétben található iratot, vagy a tulajdonosra utaló egyéb papírt, csekket, stb.
Ez által nem életszerű a hozzáállás, így bizonyíték hiányában megszüntetik az eljárást.
Az elkövető otthagyja a gépjárműnek minden adatát, de azt mondják, nem nyomozható, hogy
ki helyezte oda azokat a papírokat.
Gábor Attila: Az atkári elágazónál 14 esetben történt feljelentés, ahol iratok voltak
megtalálhatók, de a rendőrségnél elakadt. Ha az önkormányzat hozna olyan helyi szankciót,
mely alapján el lehetne az elkövetővel vitetni a szemetet legalább, nagy előrelépés lenne. A
személyes iratok nem véletlenül kerülnek a szemét közé. Ilyen esetekben nem történt semmi a
rendőrség részéről, holott joggal feltételezhető az elkövető kiléte.
Tari István képviselő: Ezért vetettem fel az előbb a rendőrségnek is ezt a problémát. Magam
részéről jónak értékelem mindkét mezőőr munkáját.
Csontos András képviselő: Abban igazuk van a mezőőröknek, hogy ellenőrizni kellene a
rendőrségnek is legalább a bekötő utaknál. Abban kell segíteni a tevékenységüket a
mezőőröknek, hogy minek alapján tudjanak eljárni. Viszont abban, hogy hova helyezzék el a
lakosok az összegyűlt szemetet, az önkormányzatnak kellene lépni.
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Mindenképpen el kellene járni, vagy felszólítani azokat, akiknek az iratuk megtalálható.
Ebben jegyzőnő tud segíteni, van-e lehetőség esetleg valamire.
Kerek Oszkár polgármester: Az iratok megmutatják, hogy honnan hozták a szemetet, mivel
az esetek nagy részében nem is helyi az elhelyező. Lehetnek persze hortiak is az elkövetők.
Akinek a földterületén, vagy útján van a szemét, annak a kötelessége onnan elszállítani.
Az önkormányzatnak van környezetvédelmi alapja, de inkább belvízelvezetésre fordítanánk
ezt az összeget, nem a szemétszállításra.
Csak két mezőőrünk van, nincs lefedve az egész terület. Ha településrendészek lesznek, olyan
jogosultságuk lesz, mint a rendőröknek, ami előre lépés ezen a területen. Valószínűleg
éjszakai órákban helyezik el a hulladékot az elkövetők leggyakrabban.
Minden év áprilisában köztisztasági napot tartunk, hogy felhívjuk a figyelmet a szemetelésre.
Csontos András képviselő: Gyöngyös irányában a csepjénél nagy mennyiségű hulladék van,
min. 10 m3. Fel kellene venni a kapcsolatot a közútkezelővel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Köztudott, hogy a jegyző kezéből sok mindent kivettek.
Birtokvédelmi eljárásban lehet eljárni, ha valakinek a területére szemeteltek. Közterületen
történt esetben a járásnak lehet továbbítani szabálysértésben.
Környezetvédelmi bírságot lehet kiszabni max. 40E Ft-ig. Utána szeretnék nézni következő
testületi ülésig, hogy mit lehet tenni a közterületeken történő szemeteléssel.
Kassa László képviselő: Vadászként több esetben találkoztunk illegális falopással.
Jelentettük a rendőrségnek, de nem tudtak kijönni azzal az indokkal, hogy földúton nem
közlekednek. Talán a tettenérés lenne a megoldás, azzal lehetne valamit kezdeni. Az ott talált
papír sem biztos, hogy bizonyíték, mert esetleg ellopták valakinek a pénztárcáját, az iratait
eldobták, úgy is odakerülhetett.
Jáger Tibor mezőőr: Egy elakadt személyautót találtam, körülötte több ember volt egy erdős
rész közelében. Nem messzire tőlük kivágott fák voltak. A személygépkocsitól 10 m-re
összevágott akácfa volt. Segítséget kértek, hogy húzza ki őket, mert elakadtak. A csomagtartó
tele volt fahánccsal, amiből az következik, hogy kipakolták gyorsan a fát. A rendőrségnek ez
nem volt olyan egyértelmű, pedig volt egy becsomagolt fűrészgép is, mely még meleg volt.
Feljegyzést készítettem, intézkedő rendőrt küldött a rendőrség, aki úgy reagálta le, hogy ez
nem bizonyított cselekmény, és elengedte a tetteseket.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy jövőre 1. napirend legyen a mezőőröké,
utána a rendőrségé.
Molnár Istvánné képviselő: A lakosság részéről milyen a hozzáállás, pozitívan állnak-e a
mezőőrökhöz?
Gábor Attila mezőőr: Ahová kimegyünk, mert füstölt, nem pozitív a hozzáállás, de ha
segítünk, pozitívak.
Jáger Tibor: Az elején passzivitás és közöny volt, sőt támadó magatartást tanúsítottak.
Mostanában már elfogadják tanácsainkat. Őrt fogadtak a termelők tanácsomra, és meg is lett
az eredménye, mert nem voltak olyan brutális károkozások a dinnyeföldön, mint korábban.
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Habány György képviselő: Illegális szemétlerakás és falopás a két fő téma. Egyik beszámoló
szerint ritkultak a falopások, másikban azért vannak esetek, mi a helyzet ezzel?
Jáger Tibor mezőőr: Minden esetet felírok, ezért látszódhat többnek. Több esetben történt
tettenérés, figyelmeztetés, ezért talán az esetek száma kevesebb. Jelentős falopások, mint
korábban voltak, már nincsenek.
Gábor Attila mezőőr: A Hatvan felőli oldal homokosabb, jobban tudnak ott mozogni télen is
falopás céllal, mint a másik körzetben, ami kötöttebb talaj.
Habány György képviselő: Van helyismeretem a határban, és örülök, hogy csökkennek a
falopások.
Csontos András képviselő: Nem kisebb kidobott szemetes zacskók vannak, hanem tudatosan
odaszállított nagyobb mennyiségű hulladékhegyek, fóliák.
Jáger Tibor mezőőr: Tavasszal a füstölések alkalmával látható a fólia égetése. Nem tudják
hova helyezni az emberek, ezért elégetik.
Kerek Oszkár polgármester: A katasztrófavédelem ellenőrizni fogja a területeket, ahol
elhanyagolt, gazos területek vannak, komoly büntetésre lehet számítani.
Nem fogják megengedni az égetést magánterületen sem. Most még ott lehetséges, mint
nálunk, ahol erre helyi rendelet van, de a későbbiekben ez is meg fog szűnni valószínűleg.
Megköszönöm a mezőőrök munkáját, sok sikert, eredményt kívánok a továbbiakban.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2012. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Két területen vagyunk érintettek, de még nem tudjuk lesz-e
belőle valami. Az egyik a főtér és piac, a másik az egészségközpont továbbfejlesztése.
Nem tudjuk, hogy mi lesz a pályázat eredménye. Ha megnyerjük a pályázatot, akkor azonnal
indul a közbeszerzés. Ha nem nyerünk, akkor nem lesz a közbeszerzés.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mindenképpen el kell fogadni a tervet. Pontos
összegeket kell meghatározni. A törvény nem engedi meg a kb. összeget. Most célszerű
elfogadni a nullásat, és ha megnyerjük a pályázatot, újra döntenie kell a testületnek. A
pályázatra kiírt összegre kell majd elfogadni.
Habány György képviselő: Javaslom nullásan elfogadni, és majd szükség szerint
módosítjuk.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
20/2013. (III.27.) KT határozat

Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2013.

A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés
várható időpontja

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A
teljesítés
ideje
év

hó

(*= 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási
koncesszió)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
2013. évi bérleti díjak
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a bérleti díjakról
szóló előterjesztést, és ismerteti a bizottság álláspontját.
A Kulturális Centrum dísztermére nem határozna meg a bizottság bérleti díjat, mivel az
önkormányzat azon terme, mely esztétikailag kifogástalan állapotban van, ezért meg kell
hagyni tanácskozás, rendezvény céljára, melyek nem teszik tönkre az állagát. Kivétel az
esküvők megtartása, ahol van meghatározott díja, de más célra ne adjuk bérbe. A bizottság a
polgármesternek adja a jogot, hogy döntse el, mire lehet használni.
A továbbiakban ismerteti helyiségenként a bérleti díjra vonatkozó javaslatot a Kulturális
Centrumra, tornacsarnokra, és piacra vonatkozóan:
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Megnevezés

Méret (m²)

Befogadó
képesség
(1,5 m²/fő)

Bérleti díj
2013. év

Minimálisan
bérelhető
idő

Díszterem

100

120

15.000,- Ft+ÁFA***

Alkalmanké
nt

Előtér

86,4 + 15*

-

Nagyterem

1. Klubszoba

259 + 42**

67,5

173

43

1.980,- Ft+ÁFA/óra
(2.515,- Ft)

2 óra

11.000,- Ft+ÁFA/óra
5. órától
66.000,- Ft+ÁFA/óra
1.437,- Ft+ÁFA/óra
(1.825,- Ft)
2.760,- Ft+ÁFA/óra
termékbemutató esetén.
(3.505,- Ft)

1. Terem

Rendőrség

1 óra

1 óra

-

2. Terem

10

Horti lakosok

6

1.000,- Ft+ÁFA/óra
1.270,- Ft

Külsősöknek, mástelepülés
lakóinak

Csoportoknak

2013. év

2013. év

2013. év

3.200,-Ft/óra

4.200,- Ft/óra

Horti lakosok:6 fő felett
550,- Ft/óra/fő
Külsősöknek: 6 felett
640,- Ft/óra/fő

600,- Ft/óra

800,- Ft/óra

-

250,- Ft/fő/alkalom

250,- Ft/fő/alkalom

MEGNEVEZÉS

Tornacsarnok

Kondicionáló
terem

1 óra

Zuhanyzó
használat
250,- Ft/fő/alkalom
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Bérlet

Minimum: 12 óra bérleti idő
esetén (38.400,- Ft),
10 % kedvezmény

Minimum: 12 óra bérleti idő
esetén (50.400,- Ft),
10 % kedvezmény

-

A piac bérleti díja: 300,- Ft/m2

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A könyvtárnál külön vegyük-e a fűtési és nem fűtési
időszakot? Innen kikerülne a családi rendezvény, nem lenne tartható. Nagyon kevés fordult
elő. Lehetne esetleg pl. nyelvtanfolyamot tartani. Termékbemutató, vásár kivehető, ezt csak a
Kulturális Centrumban lehetne tartani. Az önkormányzat intézményei továbbra is ingyenesen
vehetik igénybe.
Tari István képviselő: A fűtést mindenképpen rá kellene számítani, valamint a takarítás
költségét.
Önkormányzati dolgozóknak a mindenkori térítési díj 40 %-a lenne a használat.
Csontos András képviselő: Pénteken kaptuk az anyagot, mi az oka, hogy 5 nap alatt át kellett
dolgozni a számokat?
Tari István képviselő: A bizottság döntése ezeket felülírja.
A jegyzőnő előkészítő munkája után beszéltünk a Kft. ügyvezetőjével, melyik állja meg a
helyét, hol szükséges emelni. Összességében 10 % emelés történik, de nem mindenhol.
Kassa László képviselő: Miért fordul az elő, hogy Urbán Jánosné bérleti díjat fizet azért,
hogy a népdalkörösökkel foglalkozik.
Laczikné dr. Barati Katalin: Mivel a Közösségi Ház klubja, nem kell fizetnie.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A testület döntése, hogy kik fizessenek, kik ne. Akit nem
mentett fel a testület, fizetnie kell. A népdalkörért egyébként nem fizet senki bérleti díjat.
Habány György képviselő: Egyetértek azzal, hogy nem fizetnek a saját klubok, szakkörök.
A tornaterembe betenném, hogy óvodás és iskolás gyerekek csoportos foglalkozás esetén nem
fizetnek. Javaslom szavazásra bocsátásra.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolai és óvodai foglalkozások után nem tartoznak olyan
kategóriába, hogy támogassuk, mivel plusz kiadással jár
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Előző évben tudunk-e olyan számításról, hogy milyen
arányban fedezték a költségeket a díjak, elég lesz-e a 10 %-os emelés?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Figyelembe vételre került, ill. a kormány 10%-os
rezsicsökkentése is befolyásolja ennek a mértékét.
Tari István képviselő: Nem lehet hasra ütve megállapítani, kiszámolhatók a költségek az
energia fogyasztás alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javasolt bérleti díjak elfogadását.
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A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

21/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: 2013. évi bérleti díjak
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „2013. évi bérleti díjak”
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum és a
Tornacsarnok 2013. évi bérleti díjait jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A bérleti díjakat 2013. április 1. napjától kell alkalmazni.
3. A bérleti díjak beszedésére a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
jogosult.

Határidő: 2013. április 1.
Felelős: A Kft. ügyvezetője

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Közterület-használatról szóló rendelet módosítása
Tari István: Bizottság állásfoglalása: Több éven keresztül nem történt semmiféle díjemelés.
Tudjuk, hogy nagyobb emelésre nincs lehetőség, de a minimális emelést meg kell állapítani.
Felsorolja a bizottság javaslatát a díjtételekre, és kéri a Képviselő-testület véleményét erről.
Július 1-én lépne hatályba a rendelet.
1. Időszakos jellegű épület, építmény

550 Ft/m2/hó

2. Állandó jellegű épület, építmény

165 Ft/m2/hó

3. Közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat

kirakatszekrény, előtető
4. Önálló hirdető berendezések, táblák
5. Építési anyagok 15 napon túli tárolása
6. Nagybani felvásárlás az önkormányzat által
kijelölt területen

7. Alkalmi és mozgó árusítás
8. Vendéglátó ipari előkert
9. Kiállítás, mutatványosi tevékenység

80 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/hó
110 Ft/m2/hó
Min. 275 Ft/m2/nap
vagy megegyezés, ill, licit alapján
220 Ft/m2/nap
220 Ft/m2/hó
275 Ft/m2/nap
13

10. Mutatványosok gépjárműveinek ideiglenes tárolása 220 Ft/m2/nap
11. Gépjárműből történő árusítás
350 Ft/jármű/nap
3000 Ft/jármú/hó
27000 Ft/jármű/év

A bizottság javasolja a testületnek elfogadni.
Várjuk a hozzászólásokat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A rendelet nem csak a díj mértékéről szól, hanem a 3,5
t-nál nagyobb, ill. 12 főnél nagyobb buszok parkolását megszüntetnénk júliustól. Parkolásuk
módja eddig sem felelt meg a KRESZ előírásainak.
Kerek Oszkár polgármester: szavazás: Szavazásra bocsátja a bizottság által módosított
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással alkotta meg
az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról szóló
1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló rendelet

Tari István képviselő: Zárt ülés keretében szeretném ezt a napirendet megtárgyalni.
Kerek Oszkár polgármester: A rendeletben nincsenek személyes adatok.
Tari István képviselő: Néhány esetben kell személyekről is beszélni, akkor javaslom ezt a
részt zárt ülés keretében megtárgyalni.
Laczikné dr. Barati Katalin: Az önkormányzat eddig is rendelkezett lakásokról szóló
rendelettel, de nem szabályozott benne sok mindent.
Fontos, hogy minek alapján, milyen jogviszonyban kötünk szerződést bárkivel is. Biztosítékot
nyújt az önkormányzatnak, hogy a kijelölt lakók megfelelően használják a lakást, milyen
szankciókat tudunk alkalmazni.
Az időtartamra 1 évet beírtam, de a bizottság majd zárt ülésen tájékoztatást ad erről
konkrétan, de akár ki is kerülhet a rendeletünkből.
A bérleti ár szociális ár, nem piaci ár, ezért legalább 10%-os emelést javaslok.
14

Fontos lenne lefektetni továbbá, hogy milyen feltételekkel adjunk bérbe lakást.
Tari István képviselő: Elfogadhatónak tartom az előterjesztést, biztonságosabb, mint volt.
A bizottság 10%-os emelést határozott meg. Összkomfortos lakás esetében 330 Ft/m2/hó,
komfortos lakás esetében 265 Ft/m2/hó lenne a bérleti díj. Javaslom, hogy az 1 évet vegyük ki
belőle, így határozott vagy határozatlan időre szólna a szerződés.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítő javaslatokkal a lakásrendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről
(rendelet mellékelve)

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Intézményi térítési díjak:
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzászólása az előterjesztéshez?
Kiss Edit HECS intézményvezető: A Kft. anyaga nem érinti a szociális étkezést. Itt
levonásra került az állami támogatás, azért kevesebb az összeg.
Dencs Zsuzsanna: A felnőtt ebéd 815,- Ft volt, most 65,- Ft-tal kevesebb lett a térítési díj.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díjak elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (III. 27.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(rendelet mellékelve)

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. tőkeemelése és társasági szerződés módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Újabb települések társultak, így mindig tőkeemelést kell
végrehajtani, ezzel a szerződés is módosul. Ezt kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.
Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
22/2013. (III.27.) KT határozat

Tárgy: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, jegyzett tőke emelésről, valamint a társasági
szerződés módosításáról
1. Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013.
március 29. napján megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy elfogadja a
társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozati javaslat 1. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

2. Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő
taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság taggyűlése a társaság
működéséhez szükséges szabályzatokat tudomásul vegye.
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármestere

3. Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő
taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó
számviteli törvény szerinti beszámolóját és mérlegét elfogadja.
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

4. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez
igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hort Község
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő
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taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett
tőkéjének 3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint pénzbeli
hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint:
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése:
Nagyréde Községi Önkormányzatot – képviseli: Balázs József polgármester,
székhelye: 3214 Nagyréde, Fő út 4.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg
erejéig,
Vámosgyörk Községi Önkormányzatot – képviseli: Gedei Zoltán polgármester,
székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer
forint összeg erejéig,
Hatvan Város Önkormányzata tagot– képviseli: Szabó Zsolt polgármester,
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; jelöli 1.700.000-Ft, azaz Egymillióhétszázezer forint összeg erejéig, Hatvan Város Önkormányzata a tőkeemelés során
elsőbbségi jogával kíván élni az 1.700.000-Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint
összeg tekintetében
Jászfényszaru Város Önkormányzat tagot – képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; jelöli 1.600.000-Ft,
azaz Egymillió-hatszázezer forint összeg erejéig, Jászfényszaru Város Önkormányzata
a tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván élni az 1.600.000-Ft, azaz Egymillióhatszázezer forint összeg tekintetében
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata tag törzsbetétjének összeg
11.700.000,-Ft összeg, míg Jászfényszaru Város Önkormányzata tag törzsbetétje
9.000.000,Ft összeg lesz.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy
elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 3.500.000,Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével
történik.
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.
5. Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek
vonatkozásában elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni.
Nagyréde Községi Önkormányzat – képviseli: Balázs József polgármester,
székhelye: 3214 Nagyréde, Fő út 4,
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Vámosgyörk Községi Önkormányzat – képviseli: Gedei Zoltán polgármester,
székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25,
Hatvan Város Önkormányzata tag– képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
Jászfényszaru Város Önkormányzat tag – képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.;
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a
társaságnak tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett
arányban meg akarják szerezni.
Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a
felemelt törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a – fent
meghatározottak szerint - a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat
napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizetik.
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összegű törzstőkéje 22.500.000,-Ft,
azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összeg lesz.
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy az önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt
törzstőkéjét.
6. Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja
felhatalmazza Hort Község Önkormányzatának polgármesterét a társasági szerződést
módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község
Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013.
március 29.napján megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés
jelen határozati javaslat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági
szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás
során szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására
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Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Csontos András képviselő: Még ehhez a témához kapcsolódva lenne hozzászólásom.
Valószínűnek tartom, hogy vagyonarányú a szavazás. Nekünk csak 100 E Ft-unk van benne,
Hatvannak, Jászfényszarunak jóval magasabb. hogy van ez? Attól tartok, hogy a kisebb
települések nem szólhatnak bele a döntésekbe. Hogy lesz itt a nonprofit érvényesülése?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, ez így érvényesül. A miniszter állapíthatja meg a díjakat,
mi már most sem szólhatunk bele. Valamilyen szinten van beleszólásunk, mert nem értettünk
egyet azzal a díjjal, melyet alkalmazni akartak. A hulladékgazdálkodási törvény nem ismeri a
80 literes kukát, csak 60 litereset és 120 litereset, de nálunk elfogadták az eddig kialakult
rendszert. A későbbiekben nem tudjuk, hogy lesz.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A január 1-én fizetett díj 10 %-os csökkentését kell majd
alkalmazni.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A nonprofit is lehet nyereséges, csak osztalékot nem oszthat.
Laczikné dr. Barati Katalin: Felháborodást keltett a lakosság körében, hogy a 80 literes
kuka díja helyett 120-asnak megfelelő díjat szedtek. Ezt kérésünkre megváltoztatták, és
leírták, hogy a különbözetet a legközelebbi negyedéves díjnál leszámolják.

10/. Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése
Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően két határozatról kell
döntenünk. Egyik az étkeztetés támogatása, másik a takarítás biztosítása. Szeretném, ha a
Képviselő-testület döntene majd arról is, hogy az intézmények hulladékszállítása is a Kft-be
kerüljön.
Csontos András képviselő: 6 M Ft miért kell az étkeztetéshez? Nem ez a 6 M Ft, amit
mindig a konyhán keresett Tari képviselő úr?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Az étkeztetésnél vannak olyan gyermekek, akiknek 50 %-ban,
vagy teljes mértékben térítik a díját.
A támogatások összege a 6 M Ft, melyet az önkormányzat odaad a Kft-nek, és az
önkormányzat lehívja támogatásként.
Végeztem számításokat, ahol nem szerepelt a támogatás egyik oldalon sem.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az étkezési támogatás elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
23/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: Hort Község Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft. között támogatási megállapodás – étkezés
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1. Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Község
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09031856, adószáma: 23340967-2-10) 2013. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2013.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalat tartalommal, melynek keretében
tárgyidőszakra vonatkozóan 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint, illetve a 2013. évi
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott
összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában levő Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére jelen határozati javaslat 1. számú
mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint.
2. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező
támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Község
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A másik téma a takarítási tevékenység, itt a személyi jellegű
költségekről van szó. Minden tárgyhónapot követő hónapban a felmerült költséggel számolok.
Csontos András képviselő: Ez hány főnek a költsége?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: 12 főnek a költsége.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
24/2013. (III.27.) KT határozat

Tárgy: Hort Község Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft. között támogatási megállapodás – intézményüzemeltetés

3. Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Község
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09031856, adószáma: 23340967-2-10) 2013. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2013.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
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előterjesztés 1. számú mellékletében foglalat tartalommal, melynek keretében
tárgyidőszakra vonatkozóan 15.604.992,- Ft, azaz Tizenötmillió hatszáznégy-ezer
kilencszázkilencvenkettő forint illetve a 2013. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a
kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.részére jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt ütemezés és feltételek
szerint.
4. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező
támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Község
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester

11./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy megjelent egy törvény, mely
szerint a vízi közmű vagyont át kell adni az önkormányzatnak. Ennek kb. 40 M Ft értéke van.
A hulladékszállító elkészítette a közszolgáltatási szerződést. Szeretném, ha egy mondatot
módosítanánk benne a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban: „Az önkormányzat biztosítja a
hírcsatornákon keresztül a szolgáltató által elkészített tájékoztatókat”.
Szavazásra bocsátja a közszolgáltatási szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
hulladékszállítási közszolgálati szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Szeretném, ha a Képviselő-testület a Kft.-t bízná meg
hulladékszállítással az intézményeknél, ő kötne egyedül szerződést, nem minden intézmény,
és az áfát is vissza tudja igényelni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
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az alábbi határozatot hozta:

26/2013. (III.27.) KT határozat
Tárgy: Hulladékszállítás átadása a Kft. részére
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményeiben keletkezett kommunális
hulladék elszállításával a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-t bízza meg.
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a szállítási szerződéseket a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal kösse meg.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Kft. ügyvezetője

Kassa László képviselő: Többször felvetettem kérdésként, hogy a bisztró melletti parkolónak
mennyi a költsége? A kivitelezés nem történt szakszerűen, ismét ugyanúgy néz ki, mint előtte,
gyakorlatilag teljesen tönkrement. Jegyzőnőtől kérek választ, ki volt a kivitelező, ki
ellenőrizte.
Elegendő-e a Sportkörnél a 200 E Ft támogatás? Állítólag elmentek más képviselőkhöz is,
hogy nem lesz elegendő a sportkör működéséhez ez a pénz.
Jutalomosztásra került sor a Polgármesteri Hivatalban, oda is adhatták volna a sportkörnek a
jutalmat. Hogyan történt a jutalom kiosztás?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Rendeletet lehet módosítani kezdeményezésre, ha úgy
dönt a Képviselő-testület az egyesületek támogatásával kapcsolatban.
A Polgármesteri Hivatalban nem tudok egyéb jutalmazásokról, csak amit a képviselő-testület
meghatározott.
Habány György képviselő: Milyen döntést igényel a polgármester jutalmazása?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egyszerű többség szükséges hozzá.
Tari István képviselő: Régen ez hogy történt, amikor jutalmazták a polgármestert?
Kerek Oszkár polgármester: Mivel én is képviselő voltam tudom, hogy a régi polgármester
is kapott jutalmat.
Kassa László képviselő: Én nem kaptam jutalmat, csak a 13. havi fizetést kaptam meg a
testület döntése alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén a nyílt ülést bezárja. A Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja a tanácskozást.
kmf.
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