JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 29-én megtartott üléséről
Határozat
száma:
44/2013.(V.29.)
45/2013.(V.29.)
46/2013.(V.29.)
47/2013.(V.29.)
48/2013.(V.29.)
49/2013.(V.29.)
50/2013.(V.29.)
51/2013.(V.29.)
52/2013.(V.29.)
53/2013.(V.29.)
54/2013.(V.29.)
55/2013.(V.29.)
56/2013.(V.29.)
57/2013.(V.29.)
58/2013.(V.29.)
59/2013.(V.29.)
60/2013.(V.29.)
61/2013.(V.29.)
62/2013.(V.29.)
63/2013.(V.29.)
64/2013.(V.29.)
65/2013.(V.29.)
66/2013.(V.29.)
67/2013.(V.29.)
68/2013.(V.29.)
69/2013.(V.29.)
Rendelet
száma:
10/2013.(V.29.)
11/2013.(V.29.)

Tárgya:
Közterületek átnevezése
Beszámoló a Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény 2012. évi szakmai
munkájáról
A Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
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A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő
Bizottságának megválasztása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi
körének módosítása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosítása
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről
Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlás iránti kérelme
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Az óvodai alapítvány kérelme felújításra
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Gál Ferencné részletfizetési kérelme
Polgármester delegálása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába
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bérletéről szóló rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Horváth Sándor Idősügyi
Tanács elnöke, Berta Imréné családgondozó, Kiss Edit HECS intézményvezető, Kerekné
Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, valamint
Fabu Anna Márta és Vinczéné Nagy Erika Rózsa F. utcai lakosok.

Napirend:
1./ Beszámoló a HECS munkájáról
2./ HECS Alapító Okirat módosítása, Társasági Megállapodás megszűnése
3./ HECS – SZMSZ, Házirend, Szakmai Program
4/ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
5./ Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulásáról
6./ Közterület elnevezéséről szóló rendelet módosítása
7./ Anyakönyvi rendelet
8./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
9./ Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszűnése
10./ Szabadság téren lévő butik megvásárlás ügye
11./ Bejelentések, indítványok
12./ Zárt ülés keretében:
Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása
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Meghívás nélkül megjelent Tusnádiné Kiss Erzsébet a Horti Csatornamű társulat elnöke, szót
kért napirend előtt. Kerek Oszkár polgármester elmondta, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség.
Tusnádiné Kiss Erzsébet fénymásolt tájékoztatót osztott szét a Képviselő-testület tagjainak, és
eltávozott.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a
napirendre vonatkozóan. Javasolja, hogy a közterület elnevezéséről szóló 6. napirendi pontot
helyezzék előre. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Közterület elnevezéséről szóló rendelet módosítása
Kerek Oszkár polgármester: A Rózsa Ferenc utca nevét meg kell változtatnunk, ezért
megkértem két ott lakó munkatársat, hogy járják végig az utcában lakókat, és kérdezzék meg
véleményüket az új utcanévről. Kérem, hogy adjanak tájékoztatást az eredményről.
Fabu Anna Márta: Nem sok név merült fel. Volt szerencsém Farkaslakán járni, ahol Tamási
Áron házát néztük meg, rokonszenvesnek találom ezt a nevet. Rózsa utca, Virágos út
elnevezésre tettek még javaslatot az ott lakók. Írásban kértünk véleményt, és többségében
Tamási Áron nevét választották.
Vinczéné Nagy Erika: 23 ház van, 1 szavazatot kapott a Virágos út elnevezés, Rózsa út 10
szavazatot, és Tamási Áron út 12 szavazatot kapott.
Kerek Oszkár képviselő: Megköszönöm a segítséget. Létezik még Horton Mező Imre út,
melyet szintén módosítanunk kell. Figyelembe véve, hogy az Alfa út folytatása, javaslom,
hogy az is legyen Alfa út. Lakók nincsenek azon az útszakaszon.
Kérem a Képviselő-testület véleményét is.
Molnár Istvánné képviselő: Tamási Áron név nekem is nagyon tetszik, és remélhetőleg
bármilyen politikai fordulat sem fogja kikezdeni. Tiszteletben tartom az ott lakók véleményét,
így én is ezt javaslom. A Mező Imre út helyett pedig legalkalmasabb az Alfa út, mivel
egyébként is a folytatása.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Közterületek átnevezése
A Képviselő-testület a horti Mező Imre és Rózsa Ferenc utcákat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdésében előírt
kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint nevezi át:
 A Mező Imre utca új elnevezése: Alfa utca
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 A Rózsa Ferenc utca új elnevezése: Tamási Áron utca
Felkéri a jegyzőt, hogy az átnevezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. június 14.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Önkormányzati törvény írja elő, hogy a közterületek
elnevezéséről és a házszámozásról kötelező rendeletet alkotni a Képviselő-testületnek.
Molnár Istvánné képviselő: Eléggé hiányosak az utca nevét jelző táblák, gondot kellene
fordítanunk erre. Anyagi vonzata van, az biztos.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Külön oszlopra, vagy az utca első házán lehet
elhelyezni táblát.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (V.29.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról
(rendelet mellékelve)

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a HECS munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a napirend előadójától, van-e kiegészítése.
Kiss Edit: Nem kívánom kiegészíteni, leírtam mindent. Kérdésekre szívesen válaszolok. Nem
készült külön beszámoló a családsegítő munkájáról, ez a beszámoló tartalmazza azt is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2013. (V.29.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény 2012. évi szakmai munkájáról
A Képviselő-testület a Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény 2012. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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3./ Napirend megtárgyalása:
HECS Alapító Okirat módosítása, Társasági Megállapodás megszűnése
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester:
Más névvel, önállóan végezzük ezt a szolgáltatást. Az állam már nem támogatja külön
normatívával a társulásokat. Meg kell szüntetnünk a társulást, fel kell bontani a
megállapodást, így kaphatunk működési engedélyt július 1-től.
Kiss Edit intézményvezető: Megbeszéltük a kollégákkal, és a „Horti Szociális Ellátó
Intézmény” nevet szeretnénk használni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását a
névváltozással együtt.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort-Csány Települések Szociális
Ellátó Intézménye Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény megnevezése: Horti Szociális Ellátó Intézmény
2. 1.2: Az intézmény működésének kezdete: 2013. július 1.
1.3. Hatályon kívül helyezve
1.4. Hatályon kívül helyezve
1.5. Hatályon kívül helyezve
3. A 2. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény székhelye: 3014 Hort, Kossuth Lajos út 149.
4. A 4. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény irányító, felügyeleti szerve: Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.
5. Az 5. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény alapító, fenntartó szerve: Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.
6. A 6. pont az alábbiak szerint módosul:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 62 – 64. §-ban,
65/F. § - ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 39. §-ban előírt feladatoknak ellátása a Hort Község területén.
7. A 7. pont az alábbiak szerint módosul:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
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8. A 8. pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2013. július 1-től:
Alaptevékenység jellemző államháztartási szakfeladata:
étkeztetés

889921

Szociális

Szakfeladat száma:

Szakfeladat megnevezése

881011

Idősek nappali ellátása

889922

Házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

889926

Közösségi szolgáltatások (kivéve
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása) – nappali szociális ellátás

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

9. A 9. pont az alábbiak szerint módosul:
Törlésre kerül a táblázat
9.5. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek
védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszüntetése.
10. A 10.1. pont hatályon kívül helyezve.
10.2. Törlésre kerül a „Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki és menti fel.” mondat.
10.3. Az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói hatásköröket az
intézményvezető gyakorolja.
11. 11.2. A finanszírozási támogatáson felül a szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó
biztosítja.
11.3. Az önkormányzat folyamatosan biztosítja az intézmény feladatainak ellátását
annak működési területén.
11.4. A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (iroda, infrastruktúra, helyi
közlekedéshez eszköz) az önkormányzat biztosítja.
12. A 12. pont az alábbiak szerint módosul:
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Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az önkormányzat képviselő-testülete az intézmény használatába adja a Hort, Kossuth
Lajos út 149. szám alatti ingatlanon használt, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonba tartozó épületrészt, valamint a feladatellátáshoz szükséges egyéb
vagyont. Az Önkormányzat vagyonát a számviteli és egyéb jogszabályok előírása
szerint a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. Az intézmény jogosult a használatába
adott önkormányzati vagyon birtoklására, ingyenes használatára.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban
maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstárhoz nyújtsa be.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Kerek Oszkár polgármester:
megszüntetésének elfogadását.

Szavazásra

bocsátja

a

Társulási

Megállapodás

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

47/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Hort és Csány Szociális Ellátó Intézmény Társulási Megállapodásának
megszüntetése

1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort-Csány Települések
Szociális Ellátó Intézménye Társulási Megállapodás megszüntetésére vonatkozó okiratot
jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot jóváhagyás céljából Csány Község
Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. június 30.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Szociális Ellátó Intézmény SZMSZ, házirend, szakmai program elfogadása.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kiss Edit: A tavalyi év során ezeket át kellett dolgoznunk, most a gyermekjólét szakmai és
személyi változások feltételeivel egészültek ki, ami nem olyan nagy változtatás. A fenntartó
eddig a kistérség volt, most Hort Község Önkormányzata lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadását.

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

48/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az intézmény Házirendjének elfogadását.

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

49/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Házirendje

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Házirendjét jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az intézmény Szakmai Programjának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szakmai Programját jóváhagyja.

5/ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Berta Imréné családgondozó: Januártól a Járási Hivatalhoz tartozunk, így a hatósági
ügyintézés Hatvanban történik.
Kerek Oszkár polgármester: Biztosítottak-e a gyermekjóléti szolgálat feltételei?
Berta Imréné: A nyomtatóban nincs patron, ezért kézzel írunk, vagy a Hivatalban
kinyomtatják.
Kiss Edit: Nagyon drága a patron, a költségvetés nem engedi meg, mert 18 E Ft, viszont az
én gépemhez van nyomtató, ott lehet nyomtatni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Június 30-ával Lőrincivel a társulást megszüntetjük. Ezt
a lépést meg kell tennünk, már jeleztük Lőrinci felé. A tényleges megszüntetés Lőrinci
feladata.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátása

1. Hort Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást 2013. július 1. napjától
önállóan kívánja ellátni.
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2. Felkéri a jegyzőt, hogy Lőrinci Város Önkormányzatát, mint a gyermekjóléti
szolgáltatás ellátására létrejött társulás gesztorát, a döntésről értesítse.
Felelős: jegyző
Határidő: 3 napon belül
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulásáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: FB elnök véleményét kéri a Kft. működéséről.
Kaszáné Dohar Piroska: Negyedévente foglalkozunk a Kft. működésével, mindig rendben
találjuk. Tegnap fogadtuk el a mérleget. A könyvvizsgáló megállapította, hogy a számviteli
tv. szerint is megfelelő a működés. Javasoljuk, hogy negyedévente tekintse át az anyagokat a
könyvvizsgáló.
Habány György képviselő: Mindenképpen hasznosnak találom a negyedévenkénti
áttekintést, de van-e plusz költsége?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Nincs plusz anyagi vonzata.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hajlandó-e a könyvvizsgáló ezt elvégezni negyedévente
is, és jár-e plusz költséggel, ezt szerettem volna én is megtudni.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Igen, hajlandó elvégezni, már beszéltünk róla.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012 üzleti évéről
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. 2012 üzleti évéről szóló egyszerűsített éves beszámolót jóváhagyja.

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Javaslom az FB tagok további megbízását, valamint a TEÁOR
változást, virágkereskedelemre bővítéssel a tevékenységi körnél.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom az FB. tagjai mandátumának meghosszabbítását.
Vállalják-e, amennyiben igen, szavazzuk meg.
Kaszáné Dohar Piroska: A Felügyelő Bizottsági tagságunk meghosszabbítását vállaljuk,
mindannyian, és 1 éves időtartamra gondoltunk.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. FB tagjai mandátumának
meghosszabbítását 1 évre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
54/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának
megválasztásáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságába 2013. június 1. napjától kezdődően 1 éves
időtartamra tagnak választja:
1. Kaszáné Dohar Piroska Hort, Bajcsy u. 10.
2. Fabu Béla Hort,
3. Terényi Mihály Hort, Bajcsy u. 21/a.
szám alatti lakosokat.
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Cégbíróságnál történő bejegyzéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: a Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. június 15.

Dencs: Zsuzsanna ügyvezető: Költség vonzata van a TEÁOR változásnak, ezért ezt is el
kellene most fogadni, hogy ne járjon külön költséggel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a változás elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

55/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi körének
módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. tevékenységi körét az alábbiak szerint egészíti ki:
A Kft. tevékenységi körébe új tevékenységként kerül be:
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47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Cégbíróságnál történő bejegyzéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. június 15.

Tari István képviselő: 2013-ban meg kell szüntetni a nem használt TEÁOR számokat,
rendben van-e ez a Kft-nél?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Igen, rendben van.

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Anyakönyvi rendelet
(Írásos anyag mellékelve)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvényi változások miatt kell változtatni a rendeleten,
ill. kikerülne a hivatal az esküvő helyszínénél, és maradna a díszterem. A házasságkötés díja
módosításra kerülne, mivel nem a hivatalban lesz. Eddig 15 000,- Ft + áfa volt, most 17 000,Ft + áfára javasoljuk emelni. Ez a Hivatal bevétele lenne. Ezek a lényeges változások a
rendeletben.
Habány György képviselő: Ez túl magas összeg, mert a hivatalban nem kellett fizetni eddig,
most pedig még többet kell. Elég költséges ez a házasulandóknak.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Eddig is kellett 10 000 Ft + áfát fizetni, kivételt képez,
ha dolgozóról, vagy gyermekéről van szó. A külső helyiségért eddig 15 000,- Ft + áfát kellett
fizetni.
Molnár Istvánné képviselő: A díj emelkedik, de van, aki nem tudja megengedni magának,
hogy ennyit fizessen. Lehetne 2 csoportra bontani, esetleg egy szűkebb körű esküvőre, és egy
nagyobb szabású, ünnepélyesebb esküvőre. Előkészület, teremrendezés sokkal kevesebb időt
vesz igénybe, ha kevesebben vannak, és a takarítás szempontjából sem mindegy. Javaslom,
hogy 10 000 Ft legyen az egyszerűbb, 17 000 Ft a kibővített.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogi akadálya nincs, dönthet a testület egy határról,
hogy honnan olcsóbb, honnan drágább. Ez a díj a terem nyitása, rendbetétele,
zeneszolgáltatás.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Általában hétvégén történnek az esküvők. Mindegy, hogy
itt fűtünk, vagy ott fűtünk. A költségvetést egész évben figyelembe kell venni. Nem fontos
nyilvánvalóan több helyen tartani, és egy valós költségszámítást alkalmazzunk. Egy helyen
legyen, egy áron legyen, ezt javaslom.
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Molnár Istvánné képviselő: Az anyakönyvvezető ma már akárhova kimehet, akár lakcímre
is, erre van lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: Van egy kiinduló összeg, ami nyilvánvalóan emelkedett. Át
kell gondolni.
Tari István képviselő: Kft-nek kellene biztosítani az embert hétvégén.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az anyakönyvvezetőt a hivatal biztosítja
mindenképpen.
Habány György képviselő: Én úgy értelmeztem, hogy az esküvő hivatalon kívüli költsége
17 000,- Ft, + plusz a terembérleti díj, azért szólaltam fel, hogy akkor már sok lenne.
Fogalomzavar volt az előterjesztésben. Rendeletben már szabályoztuk ezt korábban.
Meghatároztuk ott már a bérleti díjat is, ezért azt meg kell szüntetni, és csak ez legyen
érvényben, és ne legyen dupla költség.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Amikor a testület elfogadta a bérleti díjakat, a
dísztermet a polgármester kezébe adta. Ez a rendelet kizárólag csak az esküvőkre vonatkozó
díjtételről szól. Itt nincs más díjtétel, egyéb célra más a díjtétel.
Molnár Istvánné képviselő: Kevesebb ember után nyilvánvalóan kevesebb a takarítás, mint
pl. 200 ember után.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A szertartás nem változik a vendégek számával.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A szavazás eredménye: 2 igen szavazat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem hiszem, hogy más hivatalban több helyiséget
ajánlanak fel. Fölösleges több tarifát elfogadni. Azt várja el mindenki, hogy egy kulturált hely
legyen, ami a mi esetünkben a díszterem.
Habány György képviselő: Ha most nem sikerült eredménnyel szavazni, lépjünk túl a témán,
máskor újra tárgyalhatjuk.

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (V.29.) KT határozat
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Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-95.§ pontjában foglalt
rendelkezésekre való tekintettel 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 arra, hogy Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Közég
Önkormányzatát képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: értelemszerűen (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszűnése.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi társulásoknak nincs létjogosultsága, már támogatást
sem kapnak. A társulás úgy döntött, hogy megszünteti a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulást. Javaslom elfogadásra az előterjesztést.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről

Hort Község Önkormányzata jelen határozatával úgy dönt, határozatával támogatja a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 91.§ b) pontja szerinti megszüntetetését és felhatalmazza Hort Község
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén Hort Község Önkormányzatát képviselje és
jelen határozat szerint gyakorolja Hort Község Önkormányzatának szavazati jogát.
Határidő: értelemszerűen (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szabadság téren lévő butik megvásárlás ügye.
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Kerek Oszkár polgármester: Ocskóné felajánlotta megvásárlásra a butikot, mert neki nem
kell. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak sem kell, és jó lenne, ha nem lenne ott a téren.
Nincs ott sem víz, sem csatorna. Lebontás lenne célszerű. Kérek javaslatokat.
Habány György képviselő: Milyen árat javasol az eladó?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 3,2 M Ft-ot javasolt.
Habány György képviselő: Egy elfogadható áron megvásárolhatnánk, és vagy lebontanánk,
vagy megtartanánk, és ott a játszótérhez vizesblokkot alakítanánk ki. Az áron nagyon
meglepődtem.
Kerek Oszkár polgármester: A bolt nem felel meg semmilyen tevékenységre. Ha
felértékeltetnénk, nem sokat kellene fizetni érte, sőt lehet, hogy a felértékelés többe kerülne.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Legutóbb 30-40 E Ft-ot kellett fizetni értékelésért.
Habány György képviselő: Legtisztább dolog lenne a felértékelés, és utána döntene a
testület.
Molnár Istvánné képviselő: Beszélni kellene vele, hogy elfogadná-e az ajánlott árat, vagy
ragaszkodna az ő általa kért összeghez.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az ügyvéd által kérte, hogy ingatlanbecslő
igénybevételével állapítsuk meg az árat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Értékbecslő felkérését mindenképpen javaslom, hogy
pontos képet kapjunk az ingatlan valós értékéről.
Tari István képviselő: Annak idején, amikor épült, milyen ígéret alapján létesült, mert arra
hivatkozik a hölgy, ígéretet kapott arra, hogy butiksor lesz azon a helyen. Azért épített oda.
Kassa László képviselő: A terveken ott butiksor szerepelt, de nem épült meg, máshova
kerültek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az önkormányzat
bízzon meg értékbecslőt az ingatlan értékének megállapításához.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlás iránti kérelme
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben hozzájárul az Ocskó-Sós
Lászlóné Hort, Kossuth u. 151. szám alatti lakos tulajdonában álló, Hort, Szabadság téren
található üzlet megvételéhez.
Az ingatlan értékének meghatározásához ingatlan értékbecslőt kér fel.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és az ingatlan értékbecslése iránti
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. június 15.

11. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentés indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a napokban
hoztam el a Közvill részvényeket.
Pályázati lehetőség van rendezvények szervezésére. Javaslom, hogy jövőre a majálist és
őszköszöntőt ebből oldjuk meg. Egy civil szervezet pályázná meg. Benyújtás sorrendjében
lehet megnyerni a pályázatot.
Véleményeket kérek. Nem mindegy, hogy miből finanszírozzuk a rendezvényeket.
Tari István képviselő: Mindenképpen célszerű indulni. Előre is lehívható lesz az összegből,
mert a civil szervezet kap előre pénzt, amit nem kell nekünk megfinanszírozni.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy induljunk a pályázaton.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Pályázat rendezvényszervezésre

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 2014.
évben megrendezésre kerülő Majális és Őszköszöntő ünnepségek megrendezésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kerek Oszkár polgármester: Hulladékgazdálkodási Társulás arra kért bennünket, hogy az
Alapító Okiratot és Társ. Megállapodás módosítását támogassuk.
Szelektív hulladékgyűjtést, és a hulladéklerakó bővítést is tervezi Hatvan, 20 éves
időtartamra.
Ma kaptam egy anyagot Hatvan város polgármesterétől ezzel kapcsolatban, de ráérünk később
elfogadni. A további részleteket még meg kell ismernünk.
Idősügyi stratégiára lenne szükség. Kiss Editet bíztam meg arra, hogy készítse elő. Egy
elképzelést adunk be, amely alapján az önkormányzat a nyugdíjasokkal együttműködik. Le
kell írni azt, hogy az önkormányzat mit tesz a nyugdíjasok érdekében.
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Az egyházzal kapcsolatban holnap tárgyalunk bizonyos kérdésekben az egyház vezetőjével. A
temető tulajdonosa nem az önkormányzat, hanem az egyház. A temetőből komoly bevétele
származik az egyháznak, és alig forgat belőle vissza. Felmerült a padok elhelyezésének
kérdése is, de ezt mi önállóan nem tehetjük meg. Parkoló is jó lenne a ravatalozóhoz, melyet
az egyház sosem fog megépíteni. A lakosok érdekében kellene bekapcsolódnunk ebbe a
kérdésbe, mert a helyi és egyéb településről ideutazóknak sincs jó véleménye a temetőről. Az
egyház nem tud erre pénzt szerezni, mi pedig akkor tudnánk lépni, ha tulajdonjogot kapnánk.
Akkor pedig az egyház nem tudna bevételhez jutni. Kompromisszumos megoldást kell
keresni.
A Nyugdíjas Klub kérelmet nyújtott be, mely szerint 10 tagja részére fellépő ruha
vásárlásához kérnek pénzt. Különböző helyeken lépnek fel, de nem megfelelő a jelenlegi
ruhájuk. Oda illő ruhákat szeretnének, melynek az ára 110 E Ft (ruhaanyag ára). Javaslom,
hogy támogassuk ezt az igényt. Öregbítik hírnevünket egyéb településeken is. Nem is túl
magas az összeg. Mi a vélemény erről?
Habány György képviselő: Javaslom a támogatást, Hort hírnevéhez hozzájárulnak.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom a támogatást, de figyeljenek oda a horti népviseletre,
kicsit legyen hagyományőrző.
Tari István képviselő: Támogassuk őket, én is azt javaslom.
Habány György képviselő: Adjunk szabad kezet a ruha megválasztásában nekik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szakmai zsűri javasolta, hogy milyen ruhájuk legyen, ne
szóljunk bele.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a támogatás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Nyugdíjasklub tánccsoportjának támogatása

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub tánccsoportja részére új
fellépő ruha készítéséhez 110.000,- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a jegyzőt, hogy az összeget a Nyugdíjasklub részére a támogatások terhére fizesse ki.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Szükséges módosítani az óvoda Alapító Okiratát SNI-s
gyerekek óvodai ellátása érdekében. Elvileg minden gyereket fel kellene venni, de az óvoda
nem rendelkezik sem megfelelő szakemberrel, sem helyiséggel. Leszabályoznánk, hogy mely
fogyatékossági mértékű gyerekek azok, akiket az óvodánkba felvehetnek.
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Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Az óvoda kompetenciájának megfelelően tudunk csak
fogadni SNI-s gyerekeket, mert nem rendelkezünk megfelelő feltételekkel, pl. autista
gyerekek fogadására. Erre nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozónk, és
helyiségünk sem. Enyhe értelmi fogyatékos, enyhe érzékszervi fogyatékos gyermekekkel
tudunk foglalkozni, most is vannak ilyenek.
Tari István képviselő: Helytálló az óvodavezető felvetése, rá kell hagyatkoznunk szakmai
véleményére. Végzettségüknek, tudásuknak megfelelő munkát tudnak elvégezni, nem
kötelezhetők egyébre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Alapító Okiratának
módosítása

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Hagyományőrző és
Természetbarát Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2012. január 1-től
Alaptevékenység jellemző államháztartási szakfeladata: 851020 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
851000
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása*
890111
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános,
komplex tevékenységek és programok
890112
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó
általános tevékenységek és programok
856013
Fejlesztő felkészítés
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
*Enyhe értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, hallássérült, testi érzékszervi fogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
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valamint a megismerő funkciók organikus okokra vissza nem vezethető, tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermek.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Lakásrendeltünket azért kellene módosítani, mert van
egy olyan bérlakásunk, mely társasházban van, ahol közös költséget kell fizetni. Ezért azt a
mondatrészt is bele kell építeni a rendeletbe, hogy közös költség meg nem fizetése esetén is
megszüntethető a bérleti szerződés.
Kerek Oszkár polgármester: Fontos, hogy önkormányzati lakásban önkormányzati ember
lakjon, és ha már ott lakik, fizesse a közös költségeket.
Tari István képviselő: Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy a lakásra szüksége van,
felmondhassa a bérlő felé, pl. 3 hónapos felmondási idővel. Hiányolom, hogy nincs erre utalás
a rendeletben, csak tartozás esetén bontható fel a szerződés. Ezért szükséges beletenni a
rendeletbe, hogy az önkormányzat szükség esetén bármikor hozzájuthasson az ingatlanhoz.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Ptk. mondja ki, hogy milyen feltételekkel lehet
megszüntetni a bérleti jogviszonyt, ezért nekünk külön erről nem kell rendelkeznünk.
Habány György képviselő: Bérleti szerződés rendelkezik a felmondásról, külön nekünk nem
kell rendelkeznünk, esetleg megjegyezni, hogy a Ptk. rendelkezése szerint.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás 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)

Laczikné dr. Barati Katalin: Dr. Magyar Ottó ügyvéd arról tájékoztatott bennünket, hogy
Pócs Zoltán a 293/1 hrsz. szántót megvásárolta. Az ingatlan mentén egy hárs található, mely
helyi védettségű, ezért az önkormányzatnak elővásárlási joga van a területre. Nyilatkozni kell,
hogy lemond-e az önkormányzat erről a jogról. Az osztatlan közös tulajdont megszüntetik.
Kerek Oszkár polgármester: A hársfa védettsége nem szűnik meg ezzel a vásárlással,
bárkinek a tulajdonába is kerül az ingatlan.
Molnár Istvánné képviselő: Ha semmiféle hátrányt nem jelent, mondjunk le az elővásárlási
jogról..
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Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy ne vásároljuk meg, és mondjuk le elővásárlási
jogunkról. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

62/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Lemondás elővásárlási jogról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a horti 0293/1 hrsz-ú ingatlanra fennálló
elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az ügyfél részére küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az Industria Invest Kft. 2008 áprilisában vásárolta meg
a pedagógusföldet. 4 éven belül beruházás létrehozását vállalták. Szerződés szerint ellenkező
esetben 10 M Ft kötbért kellene fizetniük. Levelezések után azt mondták, hogy még mi
tartozunk, mert nincsenek olyan közel a közművek, ahogy megígértük. A gázvezeték kicsit
távolabb van, de a víz még közelebb van, mint vállaltuk. Megbíztuk Dr. Székács György
ügyvédet, hogy az ügyben járjon el. A Kft. közölte, hogy hajlandók visszaadni az ingatlant, ha
kifizetjük a vételárat, és a felmerült költségeiket is megfizetjük.
Ez teljesen lehetetlen, polgári peres ügyben kell érvényt szerezni a kötbér kifizetésének.
Esélyünk van rá, esetleg az egyik közmű miatt valamennyit levonna rá a bíróság. Nem vették
fel velünk a kapcsolatot, és lépést sem tettek a beruházás érdekében.
Ebből akár egy végrehajtási, vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére is sor kerülhet, mert
nem valószínű, hogy kifizetik a kötbér összegét.
Egy keresetlevelet már el is készített ügyvéd úr, melyet el kellene fogadni a testületnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mire hivatkoznak költségtérítésként? Mit kérnek tőlünk,
ha semmit nem tettek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Néhány szántásról beszélhetünk, ill. bérbe adták a
földet, tehát semmilyen beruházási munkát nem kezdtek el. Hatósági igazolásunk van arról,
hogy építési engedély kezdeményezést sem tettek az építési hatóságnál.
Vagy a kötbért kérjük, vagy semmisítse meg a szerződést a bíróság, és visszaáll a
tulajdonviszony.
Habány György képviselő: A kötbért kérjük egyértelműen, ha nem tudják fizetni, akkor a
tulajdonjog kerüljön vissza az önkormányzathoz.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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63/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Industria Invest Kft. elleni per

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Industria Invest Kft-vel 2008. április
7-én megkötött adásvételi szerződés 18. és 19. pontja alapján a Kft-vel szemben kötbér
megfizetése iránt pert indít.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az önkormányzat jogi képviselője részére küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Tari István képviselő: Megfontolásra javaslom a következőket: Leader pályázaton elkészült
a játszótér, de látható, hogy folyamatosan épül le. Kerítsük be, és tegyük rendbe. Az
önkormányzat vagy a Kft. nyissa, zárja nyitvatartási idő szerint. Ne engedjük, hogy
leamortizálódjon.
Kerek Oszkár polgármester: 100 E Ft-os kárt okoztak a libikóka eltörésével. Nyilvánvalóan
nem rendeltetésszerű használattal történt. Rendőr segítségét kértem már a randalírozó fiatalok
miatt, a rendőrkapitány ígéretet tett segítségre.
Lehetne közterület felügyelőt alkalmazni, ő büntethetne. A másik megoldás az önkormányzati
rendészet létrehozása kmb-sekből, mezőőrökből és egy önkormányzati alkalmazottal. 114 E
Ft bruttó költsége lenne havonta, és mindig lenne kint valaki. A lakosok anyagi támogatását is
lehetne kérni. akár önfenntartóvá válhatna ez a dolog.
Jó lenne, ha megnyernénk a kamerákat. Bizonyító erővel hatna a hatóságok felé.
Intézményeknél is fontos lenne. Nem tudjuk egyébként megvédeni intézményeinket,
közterületeinket a rongáló emberektől.
Melyik megoldást válasszuk: éjszakánként 6 órában fizetnénk embereket, vagy kamerát
vegyünk?
Meg kellene néznünk, hogy mennyibe kerülne a játszótér körbe kerítése. Valamit
kétségtelenül tennünk kellene.
Fabu Anna Márta: Az óvoda alapítványnak van némi pénze, szívesen fordítanánk bármire,
amire szükség van, esetleg a tornateremhez. A felújításhoz szükséges pénz úgy tudom
rendelkezésre áll, de bármilyen felújításhoz szükséges lenne, szívesen hozzájárul az
alapítvány, de csak fenntartó hozzájárulásával tehetjük ezt meg. Kérem a testületet, hogy
döntsenek erről, hogy ha bármikor szükség lenne a támogatásra, kifizethetné az alapítvány.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönjük a szándékot, de ezt csak a végszükségben vennénk
igénybe. Az önkormányzat és a szülők is szántak erre összeget. Ha esetleg nem tudnánk
megoldani, és szükség lenne rá, adjuk meg a lehetőséget a támogatás igénybevételére. Persze
csak akkor, ha nem tudjuk egyéb módon biztosítani a pénzeszközt.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: Az óvodai alapítvány kérelme felújításra

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Horti Óvodásokért
Közhasznú Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában álló, Hort, Iskola u. 3. szám alatt
található óvoda épületének felújításához pénzügyi támogatást nyújtson.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az Alapítvány részére küldje meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Köszönetünket fejezzük ki, hogy elkészül a tornaterem.
Ilyen szempontból is javul a helyzet, és gyarapszik az önkormányzat vagyona.

Kerek Oszkár polgármester: A következő témák megtárgyalására zárt ülést rendel el.
A zárt ülés után ismét nyílt ülés keretében folytatódik a testületi ülés.

Tari István képviselő: Seres Kálmán kérelmet adott be önkormányzati földterület bérlésére,
illetve másik terület tisztántartására, az előző évihez hasonlón. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javasolja a haszonbérleti szerződés megkötését.

Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnál szükséges változásokkal
kapcsolatban. Először is delegálnunk kell tagot a Társulási Tanácsba. Javaslom, hogy a
polgármester legyen a delegált.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2013. (V.29.) KT határozat
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Tárgy: A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának
módosításáról

1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába Kerek Oszkár polgármestert delegálja.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Megváltozik a társulás neve, ezért a társulási megállapodást is
módosítanunk kell.
Szavazásra bocsátja a változás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának
módosításáról

1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2013. július 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását.
A képviselő-testület a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek közös
megegyezésével a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulás elnevezést Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás elnevezésre
módosítja.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza Hort község polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Hort község polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: A változások miatt az alapító okiratot is szükséges módosítani.
Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2013. (V.29.) KT határozat

Tárgy: A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának
módosításáról

1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát 2013. július 1. napi hatályba lépés mellett a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Hort község polgármestere
Kassa László képviselő: Ne söpörjük le az asztalról Tusnádiné beadványát. A Csatornamű
Társulat bármelyik megvalósuló beruházást 2x700 E Ft-tal támogatja.
Kerek Oszkár polgármester: Tudomásul vettük a Csatornamű Társulat elnökének
tájékoztatását, a támogatásról a Képviselő-testület a beruházás megkezdése előtt dönteni fog.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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