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Üzletetek éjszakai nyitvatartási rendje
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Blahó Éva ig. helyettes, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy
Klára óvodavezető helyettes, Fabu Anna Márta Érdekegyeztető Tanács tagja, Cseh Katalin
Bernadett Kult. Centrum igazgatója, Kiss Edit Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetője,
Molnár Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető.
Napirend:
1./ Tájékoztató a Batthyány József Általános Iskola munkájáról
2./ Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
3./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
4./ Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
5./ Intézményi térítési díjak megállapítása
6./ Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet
7./ Bejelentések, indítványok.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a kiküldött
napirend elfogadására azzal a módosítással, hogy az utolsó napirendet töröljük, mivel nem
érkezett segély iránti kérelem. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Batthyány József Általános Iskola munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
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Filep Bertalan iskolaigazgató: Elnézést kérek, hogy, későn lehetett kiküldeni a beszámolót,
de ma volt az évzáró nevelői értekezlet, ahol jóvá kellett hagyni a nevelőtestületnek.
Valószínűleg nem tudták már elolvasni, ezért szóban is előterjesztem a beszámolót.
A KLIK felméri az iskolákat, és informatikai eszközökhöz juthatnak, laptopok, számítógépek.
Kérik az íróasztalok, székek cseréjét a nevelők, ill. ha lehetőség lesz bútorzat cseréjét is.
Kerek Oszkár polgármester: A törvényi változásoknak óriási vonzata van. Szakmailag
megszűnt az önkormányzattal való kapcsolat, csupán működtetők maradtunk. Az
önkormányzat kevesebb, mint a fele támogatást kapja az államtól, mint eddig.
Sok területen (hagyományőrzés, zeneoktatás, sport) mozognak a gyerekek. Ha lehetőségünk
lenne, akár egy alapítványt is létrehozhatnánk tehetségesebb gyerekek részére. Több
sportágban, sok gyereket tudnánk megmozgatni támogatással. Közösen elősegíthetnénk
ezeknek a gyerekeknek a kibontakoztatását.
Bútorzatra van lehetőség, a könyvtárat is át tudjuk alakítani. Szeretném megköszönni az
iskolában dolgozó munkatársak tevékenységét.
Molnár Istvánné képviselő: Alsó tagozatban nincs angol nyelvoktatás, az óvodában viszont
már van játékos angol. Sajnálni tudom, hogy ez így van.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Még ebben a tanévben volt 1. osztálytól angol, viszont az új
óraszámok leosztása azt hozza magával, hogy tanítási órakereten belül nem tudunk angolt
tanítani. Vagy a magyar, vagy a matematika látta volna kárát, ezért nem tudtuk beosztani az
angol oktatást. Ha úgy gondolják a kollégák, akkor tanórán kívüli foglalkozás keretében igény
szerint tudják megoldani.
Molnár Istvánné képviselő: Statisztika szerint a 8. osztályban magatartásból 6 tanulónak
volt elégséges osztályzata. Csak most volt ilyen, vagy jellemző, hogy magatartási
problémások a 8-os gyerekek? Mi a véleménye igazgató úrnak arról, hogy du. 4-ig kell
foglalkoztatni a gyerekeket?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Elsős gyereknek még az anyja mellett van a helye. Valójában
a csellengő gyerekek miatt van a törvényi változás. A tehetséggondozó programok elindulása
után az ott maradó gyerekek számára tudunk megfelelő elfoglaltságot biztosítani, ezen kívül
tanulószobát, korrepetálást, szakkört.
A szülőnek naponta nyilatkoznia kell, ha a gyerek nem marad ott valamelyik foglalkozáson.
Ha a gyerek ott szeretne maradni, maradjon.
Magatartás: 4 évvel ezelőtt volt egy szülői beadvány, melyben kérték, hogy a problémás
gyerekeket válasszák le. Volt egy 4-es csoport, akiket külön kellett kezelni, viszont nem
változtak meg magatartásilag, Kamaszodás miatt még inkább nehézzé vált kezelésük. Volt
még 2 nagyon problémás gyerek, akik komoly fegyelmezésre szorultak. Egyébként is vannak
nehezebben kezelhető gyerekek. Reméljük, nem fordul többet elő ilyen csoport. Próbáltunk
velük türelmesnek lenni, de nem volt eredménye.
Tari István képviselő: Nagyon részletes beszámolót hallottunk. A tantestület már nem az
önkormányzat alatt működik. Hogyan látja igazgató úr a karbantartást, és iskolai takarítást,
hogyan változott azóta?
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Filep Bertalan iskolaigazgató: Vegyes a kép. Nem könnyű olyan emberek munkáját
irányítani, akik nem a mi hatáskörünkbe tartoznak.
A takarítók személye nem változott, és ők maguk sem változtak. Ha szükségem van a
munkájukra rendkívüli munkaidőben is, ugyanúgy rendelkezésre állnak. Elvégzik
munkájukat, előre tudják milyen feladataik lesznek. Elégedett vagyok velük. Munkaidejüket
gyakorlatilag én osztom be, ezzel nincs problémám. Problémám az, hogy elestek bizonyos
juttatásoktól, amit korábban kaptak.
Karbantartás terén, ha élet- és balesetveszély van, nagyon gyors a jelenlét és munka. Ha nem,
akkor vannak több napos csúszások, esetleg hetes csúszások is. Van, amit többször el kell
mondani. Az apróbb dolgok többször elmaradnak, a látványosabbak elkészülnek. Gyakran
hallom, hogy most máshol vagyunk, nincs ember, stb. Most van egy kertész, nem tudom
meddig lesz. Az asztalos egy napot volt összesen. Most jönnek a felújítások, karbantartások.
2-3 emberrel nehéz lesz mindenki megelégedésére dolgozni. Sajnálom a csoportvezetőt, mert
korlátai vannak, jobb lenne, ha az intézményben lenne 1 főember, aki csak ott dolgozna, de
erre nincs lehetőség. Az asztalos felmérte a munkákat, de alig tudott valamit megvalósítani.
Máshová kellett mennie, és nem jutott vissza az iskolába.
Csontos András képviselő: Az oktatási tematika centralizálódik-e, és ha igen, következik-e
ebből, hogy a középiskolába azonos képzésű gyerekek kerülnek? Milyen eredményre
számítanak?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Nagyjából minden iskola hasonló, vagy azonos tematika
szerint kell, hogy haladjon. 1. és 5. évfolyamon kerül bevezetésre ez. Ahhoz, hogy ez
eredményes legyen, feláll egy ellenőrzési rendszer, ahol szakfelügyelők átvilágítják az egész
rendszert, tantárgyanként elemeznek.
Mindenki legjobb tudása szerint végzi munkáját, az új rendszertől nem kell csodát várni.
Csontos András képviselő: A legnagyobb mai probléma, hogy olyan képzést kapnak a
diákok, hogy nem alkalmasak munkavégzésre akár a diplomások sem.100-ból 1 alkalmas kb.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Kompetencia felmérésekkel próbálkozunk. A középfok olyan
gyerekeket felvesz, akik szerintem nem alkalmasak arra az iskolára, szakmára. Nem kérdezik
meg, hogy alkalmasnak tartjuk-e arra, hogy odamenjen abba az iskolába.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagyon részletes volt a beszámoló. Hiányzásokról
szeretnék pár gondolatot mondani. A hiányzások magas száma szerintem összefügg a
magatartással is.
Délután elmegy a gyerek a háziorvoshoz, hogy fejfájás, hasfájás miatt nem tudott menni
iskolába, kénytelenek vagyunk igazolást kiadni. Visszamenőleg viszont nem adok ki
igazolást. Nem tudom eldönteni, hogy valóban volt-e egészségügyi problémája. Ebben a
szülők együttműködnek a gyerekekkel.
Kerek Oszkár polgármester: Fájlalom, hogy az angol nyelv tanítása el fog maradni. Elég
sok honfitársunk dolgozik külföldön, ahol pedig nagy szükség van a nyelvtudásra.
Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a büntethetőséget még ebben az évben 12
éves korra le fogják szállítani.
Anyagi kérdés, hogy jó lenne ellátni az intézményeinket kamera rendszerrel.
Szeretném megköszönni a munkájukat.
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Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
. 70/2013. (VI.19.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Batthyányi József Általános Iskola 2012/2013-as tanévéről
A Képviselő-testület a Batthyányi József Általános Iskola 2012/2013-as tanévéről szóló
beszámolót elfogadja.

2. / Napirend megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A Képviselő-testület kb. 100 oldalban megkapta a
beszámolót. Szeretném megköszönni a tornaszobát, előírás is hogy rendelkezzünk vele. Két
csoportszoba pedig szülői adományokból kerül felújításra. Elkészültek a dokumentumok,
melyeket törvény ír elő, nagyon nagy munka volt. Sok törvényi módosítás miatt át kellett
dolgozni a Házirendet, Pedagógiai Programot, SZMSZ-t. Szerettük volna, hogy legyen saját
címerünk, ez most elkészült.
Tari István képviselő: Ilyen tartalmas és részletes beszámolót, valamint SZMSZ-t régen
láttunk.
Korábban azt mondtuk, hogy minőségi oktatást szeretnénk Horton. Azért hordják ide a
gyerekeket a szülők, hogy minőségi oktatást kapjanak. Azért is akartuk ezt a folyamatot
elindítani, hogy mindkét intézményben színvonalas nevelés, oktatás folyjon. Nem mindig
olyan gyerek jön át ide iskolába, aki jó magatartású, vagy jó képességű. Ez problémákat okoz.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: 1993-ban egy ütemtervet készítettünk, mely alapján
játékos formában 3 óvodapedagógus tanította az angolt. Érdemes megnézni egy ilyen oktatást,
mennyire élvezik a gyerekek. Ma már csak egyedül én tanítom az angolt. Rendkívül sajnálom,
hogy az iskolában ennek nem lesz folytatása, de biztos, hogy kényszerből teszik ezt.
Nagyon jó képességű gyermekek kerültek ki most is az óvodából. Reménykedjünk a
szülőkben, hogy esetleg délutáni foglalkozás keretében pótolható lesz a nyelvoktatás.
Az óvodában olyan nevelőtestület van, ahol mindenki nagy odaadással, szakmai hozzáértéssel
végzi a munkáját. A nevelőtestület jóváhagyásával veszünk fel gyerekeket, akik nem negatív
hatást fognak okozni. A bejáró gyerekek nem rontják a színvonalat. Megválogatjuk a más
településről idejárókat.
Tari István képviselő: Kell a gyereklétszám ahhoz, hogy legyen két osztály pl. az iskolában,
viszont az nagyon rossz, ha olyanok jönnek, akik tönkretetszik a közösséget és a
pedagógusokat is. Korábbi igazgató idejében olyan gyerekek kerültek ide, akik iskolánk
hírnevét nem öregbítik.
Molnár Istvánné képviselő: A kérdésem az, hogy a gyerekek mennyire élvezik a néptánc
oktatást?
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Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A népi játékok tanítása feladata az óvónőknek, ezért
kiscsoporttól kezdve ilyen oktatásban részesülnek, és élvezik is. A délutáni néptánccsoportba
szülői döntés alapján járnak. Nagyobb gyerekek már egymást is rábeszélik.
Molnár Istvánné képviselő: Hittan oktatásra is van lehetőség, és ez működik is?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Folyik is hittanoktatás, és van is rá igény.
Molnár Istvánné képviselő: A beszámolót jónak tartom, elfogadásra javaslom. A címer
nagyon tetszik.
Kerek Oszkár polgármester: Szeretném megköszönni az elmúlt tanévben végzett szakmai
munkájukat, és közért végzett tevékenységüket.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2013. (VI.19.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2012/2013-as
tanévéről
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2012/2013as tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: Az óvoda SZMSZ-ét, Pedagógiai Programját és Házirendjét is
el kell fogadni, illetve egyetértési joga van a Képviselő-testületnek.
Van-e valakinek véleménye az SZMSZ-szel kapcsolatban?

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A testület módosítási jogkörrel rendelkezik-e?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Szakmai dologba nem tud beleszólni, ha törvénysértő
lenne benne, akkor igen, de ez inkább a jegyző jogköre.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Törvény írja elő, hogy kell kinézni az SZMSZ-nek,
milyen tartalomnak kell benne lenni. Vagy egyetért a testület, vagy nem, jegyző asszony
szólhat törvényességi szempontból.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mindhárom megfelel a jogszabályoknak.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az óvoda SZMSZ-ének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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72/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzata
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatával egyetért.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az óvoda Pedagógia Programjának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Pedagógiai Programja
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Pedagógiai
Programjával egyetért.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az óvoda Házirendjének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Házirendje
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
Házirendjével egyetért.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönetet mond az
nevelőtestületének, hogy elkészítették ezt a három anyagot.

intézmény

vezetésének

és

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról.

7

(Írásos anyag mellékelve.)

Cseh Katalin Bernadett: Legégetőbb probléma a könyvtár tetőterének árnyékolása, mely a
jövő héten megoldódik, viszont az 1-es klubban felpúposodott a parketta.
Csontos András képviselő: Milyen az igénybevétel a tetőtérben a számítógépeknél?
Cseh Katalin Bernadett: Egyre nagyobb igény van rá. Akik nem dolgoznak, délutánonként
tanácsadói szolgálatot vesznek igénybe álláskeresés, önéletrajz készítés terén. Ők általában a
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok.
Csontos András képviselő: Nincs ellentmondás az iskolai pályázat és ez között?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az iskolai teljesen különálló dolog. Házi feladatát végezheti
vele a gyerek, kizárólag oktatási dologról szól. Az sem biztos, hogy internet használat lesz az
iskolában. A Kulturális Centrum feladata teljesen más, a lakosság kielégítése.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2013. (VI.19.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Kulturális Centrum 2012-2013 évi munkájáról
A Képviselő-testület a Kulturális Centrum 2012-2013 évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Molnár Ferenc: Most nincs 1 éves értékelés, mert tavaly ősszel volt a beszámoló.
Ért néhány kritika, de igyekszünk helyt állni a munkák területén kevés emberrel is. Köszönjük
az új autót.
Kerek Oszkár polgármester: Jó lenne több emberrel dolgozni, de ezt úgy tudjuk megoldani,
hogy igényel az önkormányzat, és külön a Kft. is munkaerőt a Munkaügyi Központtól, így
több közcélúval tudjuk megoldani a feladatokat.
A nagyon jó szakembereket nem tudjuk megfizetni, vállalkozó megbízása is sok pénzzel jár,
így meg kell elégednünk az adott helyzettel.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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76/2013. (VI.19.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda 2012-2013 évi munkájáról
A Képviselő-testület a Települést Üzemeltető Iroda 2012-2013 évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Intézményi térítési díjak megállapítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Előző testületi ülésen jóváhagyta a testület a HECS
felbomlását. Önállóan fogja ellátni a feladatokat, ezért át kellett számolni a térítési díjakat. A
házi gondozás csökkenni fog, ill. bevezetésre kerül egy új szolgáltatás, amikor nem a saját
ételhordójában kapja meg valaki az ételt, hanem a kiszállító dobozban szállítja ki. Nem
várható, hogy az önkormányzat vagy a Kft. fizesse meg helyettük. Talán így jobban
odafigyelnek az emberek arra, hogy kitegyék ételhordójukat. Ezért kellett ezt is belevenni.
Július 1-től lépne életbe a módosítás.
Habány György képviselő: A 150 Ft-ot soknak tartom a műanyag edényért, a
munkahelyemen 50 Ft-ért adják. A szolgáltató részéről ez túl magas ár, kérem ezt jelezni a
szolgáltató felé.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérem a Kft. ügyvezetőjét, hogy a tisztánlátás érdekében
mondja el a részleteket.
Dencs Zsuzsanna: Vannak olyan idősek, akik időnként nem teszik ki az ételhordót, és vagy
nem kap ebédet, vagy ki kell fizetni. Ez két doboz áfás ára. Mikrózható a doboz, ezért is lehet
drágább. Ösztönözni lehet ezzel talán az embereket, hogy tegyék ki az ételhordót, akkor nem
kell fizetni. Az edénynek mikrózhatónak kell lennie. Nem célunk, hogy dobozban kapják az
ebédet Ennek van a számunkra adminisztratív költsége is, ezért ennyi az ára.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díj elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (VI.19.)
Önkormányzati Rendelete
Az Intézményi Térítési Díjakról Szóló
7/2013. (III.27.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet
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(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tovább nyitva tartó vendéglátóhelyek környékéről
érkeztek panasz bejelentések. Nem tudunk ezzel mást tenni, mint kiterjesztjük azoknak a
körét, akik nyilatkoznak a nyitva tartásról. Legutóbbi esetben pl. a szomszédos ingatlanok,
földterületek voltak, így tulajdonosaikat nyilvánvalóan nem zavarta a hosszabbított nyitva
tartás. Ha belevesszük, hogy 3-3 szomszédos lakó, reálisabb lesz. A másik változás, hogy ha
bizonyos határideig nem hozzák vissza az érintettek a nyilatkozatot, akkor úgy tekintjük, hogy
hozzájárul. Erről persze értesítést kapnak.
Kerek Oszkár polgármester: Az érdekelt embereket kell bevonni a nyilatkozat tételbe,
akkor van értelme. A ténylegesen ott lakókat kell megkérdezni, az a cél.
Csontos András képviselő: Egyetértek vele.
Tari István képviselő: Inkább azokat vegyük figyelembe, akik közvetlen környezetében
vannak, mert lehet, hogy a 3. háznál már nem hallanak semmit.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Éppen ezért terjesztjük ki lakóházakra, hogy ők az
érdekeltek.
Habány György képviselő: Szerintem éppen az a lényeg, hogy a szemben lévő is
nyilatkozhasson. Egyetértek azzal a megoldással, hogy aki nem hozza be, elfogadottnak
tekintjük.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort község önkormányzata képviselő-testületének
13/2013. (VI.19.)
Önkormányzati rendelete
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
20/2007. (ix.30.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A Kft-nél 250 000,- Ft plusz áfa lenne egész évre a
könyvvizsgáló díjazása. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2013. (VI.19.) KT határozat
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Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának
megbízása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 231 § (1) bekezdésének d./ pontja alapján a gazdasági társaság
könyvvizsgálójának 2013. június 28. napjától kezdődő hatállyal 2014. május 31.napjáig tartó
határozott időtartamra a ColorAdó’97 Pénzügyi, Számviteli, Üzleti tanácsadó és
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u.
6; Kam.bej.száma: 000957; cg.száma: 10-09-022467; adószáma: 11173612-2-10;
könyvvizsgálatért felelős személy: Kiss Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási
száma : 000051) választja meg. A képviselő testület a könyvvizsgáló díjazását 250.000,-Ft +
ÁFA összegben állapítja meg.
Határidő: 2013. július 20. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát és társulási megállapodását szükséges
módosítani. Hatvanban épülne egy válogató, és egy lerakó, mely 20 évre biztosítaná a
hulladékgazdálkodási feladatokat. Egyeztetések folynak jelenleg ezzel kapcsolatban, más
települések sem döntöttek, vagy nem fogadták el. Szerintem várjunk a döntéssel. Megvárjuk a
többiek egyeztetését. Lehet, hogy rendkívüli ülést kell összehívni.
A hulladékszállítási díjak a 2011-es szintre csökkennek július 1-től.
Befektető keresett meg, épület panelek gyártására keresnek területet. Jelenleg egyeztetések
folynak. A pelletes felkínálta eladásra a területet. Kikötés volt, hogy csak befektetés céljára
lehet eladni. Egyelőre ennyit tudok.
Ha előbbre lépünk, szintén rendkívüli ülést kell tartanunk, hogy döntsünk.
Ha összejönne a településnek, nagyon előnyös lenne mind munkahelyteremtés, mind iparűzési
adó tekintetében.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Képviselő-testület május 29-én hozott döntést arról,
hogy a Kft. két TEÁOR számot vegyen fel, dísznövény és ajándék kereskedelem tárgyában. A
Kft. ügyvédje javasolta, hogy helyezzük hatályon kívül, és módosított okiratot fogadjunk el a
TEÁOR számokkal, valamint az FB-s határozatot egészítsük ki személyi adataikkal, így 3
határozatról szükséges dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az 55/2013. sz. KT határozat hatályon
kívül helyezését.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2013. (VI.19.) KT határozat
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Tárgy: A Képviselő-testület határozatának hatályon kívül helyezése
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy az 55/2013.(V.29.)
számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az FB tagokkal kapcsolatos határozat
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: A Képviselő-testület határozatának módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 54/2013. (V.29.) KT határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a táraság
felügyelőbizottsági tagjainak 2013. június 28. napjától 2014. május 31. napjáig tartó
határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
Fabu Béla (lakik:3014 Hort, Rózsa Ferenc u. 15.; an: Maklári Ilona)
Kaszáné Dohar Piroska .sz.: Dohar Piroska (lakik: 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky u. 100.; an:
Császár Piroska)
Terényi Mihály (lakik: 3014 Bajcsy-Zsilinszky u. 21./A. .an: Godó Margit)
Határidő: 2013. július 20. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. Alapító Okiratának módosítását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának
módosítása
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján elfogadja jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat rendelkezéseit
és annak megfelelően az egységese szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét módosítja.
Határidő: 2013. július 20. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A polgármester urat fel kell hatalmazni, hogy az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatban eljárhasson, és aláírhasson az önkormányzat nevében.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a polgármester felhatalmazását a
szükséges okiratok aláírására.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2013. (VI.19.) KT határozat
Tárgy: Felhatalmazás
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár
polgármestert, hogy a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító
Okiratának módosításának ügyében eljárjon, és az Alapító Okiratot aláírja.
Határidő: 2013. július 20. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Hatvan város településrendezési tervét véleményezni
kell. Nagygombosi tangazdasági területről van szó, és mint szomszéd településnek
véleményezési jogunk van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Hatvan Város Településrendezési
Tervének és Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: Hatvan Város Településrendezési Tervének véleményezése
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hatvan Város
Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítását, és a tervezett
módosításokkal egyetért.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot Hatvan Város Polgármestere részére küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az Üdültetési Alapítvány keresett meg bennünket,
hogy tagja kíván-e maradni az önkormányzat.
Balatonszemesen és Hajdúszoboszlón van alapítványi üdülő, ehhez éves szinten kb. 30 E Ftot kell az önkormányzatnak fizetni. Dönteni kell, hogy tagja kíván-e maradni, mert már
korábban sem fizettük ki.
Habány György képviselő: Dolgozókról van szó, a hivatalvezető asszony véleményét
kérjük.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem veszik igénybe a dolgozók, eléggé rossz állapotú
épületekről beszélünk, így azt javaslom, hogy ne fizessünk fölöslegesen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2013. (VI.19.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatok Üdültetési
Alapítványának nem kíván tagja maradni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az Alapítvány részére küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző

Habány György képviselő: Két közérdekű bejelentésem van. A 4 lakásos társasháztól
kerestek meg, hogy le van szakadva a bejáratnál a tuskó, nem folyik át a víz, ki kellene szedni
valami betongyűrű maradványt, mert bent marad a víz a pincében.
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Kerek Oszkár polgármester Be van teljesen zuhanva, megoldjuk, egyébként nincs ott
vízfolyás egyáltalán, tehát nem fenyegeti veszély az ott lakókat víz szempontjából.
Habány György képviselő: Tűzoltó úttal mi a helyzet?
Kerek Oszkár polgármester: Valószínűleg hétfőn kezdenek hozzá, mert eddig nem tudtak
ott dolgozni a víz miatt, saras volt minden. Még az hiányzik, hogy kiknek kell áteresz, mert
árok is lesz, és utána ha kérik a lakók aszfaltozás lenne még.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Bejelentem a Képviselő-testületnek, hogy Horti Batthyány
József Általános Iskola lett az új neve iskolánknak.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést
berekeszti.
kmf.

Lacziné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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