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102/2013. (IX.11.)
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107/2013. (IX.11.)
108/2013. (IX.11.)
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111/2013. (IX.11.)
112/2013. (IX.11.)
113/2013. (IX.11.)
114/2013. (IX.11.)
115/2013. (IX.11.)
116/2013. (IX.11.)
Rendelet száma:
15/2013. (IX.11.)

Tárgya:
Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolója
I. számú háziorvosi körzet munkájáról szóló beszámoló
II. számú háziorvosi körzet munkájáról szóló beszámoló
Fogorvosi körzet munkájáról szóló beszámoló
Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja
Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi
beszámolója
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás vagyonmegosztási
szerződése
Pénzeszköz átvétele az egyháztól Lourdesi barlang megépítésére
Élelmiszeradomány a 65 év felettieknek
Konyhai eszközvásárlás
Pályázat városi címre
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Óvodavezető vezetői pótlékénak megállapítása
Cseh Józsefné jubileumi jutalma
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Tárgya:
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor
Gáborné védőnő, Kiss Edit Szoc. Ellátó Int. vezető, Cseh Katalin Bernadett Kult. Centrum
intvez., Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető, Molnár Ferenc Települést Üz. Iroda vez., Szabóné
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos, Dr. Sütő József háziorvos, Mándy Zoltán plébános, Bajtai
László Egyházközség elnöke.
Napirend:
1./ Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása
2./ Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
4./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
5/ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
6./ Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja
7./ Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme
8./ Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetése
9./ Bejelentések, indítványok
10./ Zárt ülés keretében:
Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Előzetesen egyeztettünk plébános úrral. Olyan javaslatom volt
az egyház felé, hogy az Akácfa út, melyet igényeltek nem átadható jogi formák miatt, de
megtaláltuk a módot, használatba adja az önkormányzat az egyház számára. Van-e kérdés
ezzel kapcsolatban?
Mándy Zoltán plébános: A község közforgalma kapcsán áll fenn a probléma, mivel többször
lezárják a Bajcsy utat rendezvények miatt, és megnövekszik a forgalom a temető felé.
Kerek Oszkár polgármester: A javasolt megoldással az Akácfa-Hold út vonalon tudnának
közlekedni az autósok.
Habány György képviselő: Van néhány telek, amely az útlezárás miatt nem megközelíthető,
más megoldás lenne jó. Javaslat: Tamási Áron útról megközelíthető lenne akadálymentesen,
ezért a cserét javaslom. Azt az utat rendbe lehetne tenni.
Kerek Oszkár polgármester: Az egy temető, nem kellene keresztül járni rajta. A néhány
ingatlannál pedig a lezárás ellenére is valószínűleg megoldható lehet a bejutás. Azzal
egyetértek, hogy a ravatalozónál levő út nem fokozott igénybevételre való. Ha rendezvény
van, tenni kell róla, hogy menjenek akár a Hold úton, vagy egyéb kerülő úton.
Javaslom az egyháznak, hogy azoknak a földtulajdonosoknak biztosítson bejárási lehetőséget,
akiknek ott van a földjük. A Hold utca átalakítása is szükségessé válik.
Mándy Zoltán plébános: A csere ötletét mi hoztuk, de ha a másik úton lenne megfelelőbb,
nem zárkózunk el, a kegyeleti lehetőség maradjon meg.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ez az út forgalomképtelen, nem cserélhető, először a
vagyonkezelőtől kellene külön engedélyt kérni, melyet vagy megkapunk, vagy nem. Hosszú
folyamat lenne. Forgalomképessé kellene tenni a cseréhez.
Kerek Oszkár polgármester: Támogatni kell, hogy a Hold út alkalmas legyen a
közlekedésre. Ha az egyház lezárja a temetőben levő utat, valószínűleg megengedik az
ingatlantulajdonosoknak a bejutást. Kérem jegyző asszonyt tegye meg a jogi lépéseket az út
használatával kapcsolatban. Szavzásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2013. (IX.11.) KT határozat
Tárgy: Önkormányzati út lezárása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló horti
1750 hrsz-ú út temetőn áthaladó szakaszát lezárja azzal a céllal, hogy a Római Katolikus
Egyház, mint a temető tulajdonosa a jogszabályban előírt körbekerítési kötelezettségének
eleget tehessen.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Plébániahivatal részére küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen kielemeztük az I. félévet. Összességében
megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása jónak mondható. Az intézményeknél is
hasonló a gazdálkodás. A pénzügyi helyzet az elvártnak megfelel, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság a gazdálkodást tökéletesnek tartja, és javasolja elfogadásra a beszámolót.
Köszönöm a pénzügy munkáját.
Egy kiigazítást szeretnék tenni: a kiadásoknál működési célú átadásoknál 10 M szerepel
egyesületeknek, de ez az összeg a Kft.-nek került átadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon fontos, hogy rendelkezzünk pénzügyi tartalékkal, mert
nem látunk a jövőbe, és a finanszírozáshoz mindenképpen szükséges, hogy legyen
tartalékunk. Szavazásra bocsátja az I. félévi beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 2/2012. (II. 14.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított 2012. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat
teljesítés
alakulása
448.631
490.927
243.254
49,5 %
448.631
490.927
242.804
49,5 %

Határidő: azonnal
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Felelősök: polgármester, jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzáfűznivalója a rendeletmódosításhoz?
Hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(rendelet mellékelve)
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: Kicsit szomorúan tapasztalom, hogy Nagy dr. leírja, hogy a
munkájuknál nagyon nagy az adminisztráció, melyen mi sajnos nem tudunk segíteni.
Örömmel látom, hogy az eszközöknél történtek fejlesztések, valamint a betegek jó szájízzel
fogadták az Egészségközpont létrehozását, és az ott folyó rendelést. Jónak tartom, hogy egy
helyen van mindkét rendelő, és a gyógyszertár ötletét is jónak tartom.A fogorvosi rendelő
átkerülésével teljessé válik egy helyen az egészségügyi ellátás.
Sütő doktor úr beszámolójában nem tiszta számomra felvetése. A hiányosságok
elképzelhetően Öntől is fakadnak. Nem hiszem, hogy az önkormányzat ne tudná biztosítani a
kért bútorokat, ha kapcsolatot tartana a polgármesterrel.
Habány György képviselő: Dr. Nagy Tamás leírta, hogy a drogfogyasztás jelen van. A
kérdésem az, hogy milyen mértékű ez?
Dr. Nagy Tamás háziorvos, alpolgármester: Az elmúlt évben volt olyan, amikor a szülő a
gyerekkel együtt keresett meg, és igazolást kért bizonyos távollétre, amikor egy időre
nagyszülőhöz költözéssel próbálták megoldani a baráti körből való kiszakítást. Más megoldást
nem láttak a kiszakadásra.
Molnár Istvánné képviselő: Felnőtteknél is előfordul a drog? A daganatos megbetegedések
magas száma visszavezethető-e környezeti ártalomra? Sajnos tapasztaljuk az alkoholisták
magas számát.
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Dr. Nagy Tamás háziorvos, alpolgármester: Ritkán fordul elő, hogy direktbe megkeressék
az egészségügyet drog ügyben. Mivel az előbb említett esetben a fiatalkorú barátokat említett,
azt jelenti, hogy többen használják.
A daganatok kialakulásának okát nem ismerjük. A diagnosztika egyre inkább fejlődik, sokkal
korábbi stádiumban tudjuk észrevenni, ebből is adódhat a számok emelkedése. Világszerte nő
a daganatos betegek száma.
Dr. Sütő József háziorvos: Mi miért nem kaptunk bútort? A foglalkozás egészségügyi ellátás
eddig fele-fele arányban történt, most elvették tőlem az iskolát.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat feladata az egészségügyi ellátás háziorvosi,
fogorvosi szinten. Tényként is kezelhetjük, hogy az önkormányzat a legutóbbi pár évben
többet tett, mint az eddigi évek alatt összesen. Igaz, hogy pályázat útján, de elkészült az
Egészségközpont, mely az önkormányzat szándékát is kifejezi, hogy elősegíti az ellátás jobb
minőségét. Pozitív visszajelzéseket kapunk betegektől. Itt nem is állunk meg, megnyertük a
fogorvosi és védőnői szolgálat áthelyezését is.
Tari elnök úr a gyógyszertárat említette. Elősegíthetjük valamilyen formában, mert szüksége
lenne a lakosságnak erre. Mindenkinek megvan erre az igénye, ezért is folytattuk tovább a
pályázatot. Saját erővel közel 100 M Ft beruházás történt a pályázattal együtt. (hőszigetelés,
parkoló saját erőből) Ha ebben a kis faluban ennyit fordítunk erre, úgy gondolom, hogy
pozitív. Mindig lehet fejleszteni, mindig szükség van valamire.
II.sz. körzet: Új bútorokat sehova nem helyeztünk el, mert erre nincs pénz. Lehet kérni, hogy
javítsunk a helyzeten. A kommuniáció hiányzik, Sütő doktor úr nem keresett meg. Tudunk
ezen segíteni, de elvárom, hogy doktor úr keressen meg, ha problémája van. Vittünk oda 1
asztalt, és vannak bútorok is, melyeket elszállítunk egy másik alkalommal. Én gondoltam az
Ön rendelőjére is, klímát is szereltettem, erre sem kaptam reakciót. Iparűzési adó: egy
vállalkozás nem kérhet külön adócsökkentést, és van egy bizonyos alap, amely alatt lévők
kaphatnak esetleg kedvezményt. Adós kolléganő tud ebben segíteni.
Foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos problémájára azt tudom mondani, hogy az iskolának
nem mi vagyunk a munkáltatója, nem szólhatunk bele, kivel köt szerződést. Amíg mi voltunk,
próbáltunk igazságosan elosztani a dolgozókat a két orvos között. Most nem tudunk ebbe
beleszólni, szíveskedjék a munkáltatót megkeresni.
Dr. Sütő József háziorvos: Nem tartom méltányosnak, nem került hozzám az iskola.
Filep Bertalan iskolaigazgató: A fenntartói jogosultságok átkerültek az intézményfenntartó
központhoz. A központ kötelezett arra, hogy új szolgáltatási szerződést kössek. Én így
döntöttem. Az önkormányzatnak semmi köze munkálatatói szempontból az iskolához.
Habány György képviselő: Valóban kiesése van a doktor úrnak. Van-e rá lehetőség, hogy az
önkormányzat alá tartozó intézmények közül kerülnének át Sütő doktorhoz, mivel Nagy
doktor alpolgármester, a látszatát is kerülni kell annak, hogy nem egyformán vannak elosztva.
Kerek Oszkár polgármester: Én már tényként kaptam az információt, amivel nem tudok
utólag mit kezdeni. Hogy kire mit mondanak alaptalanul, azt nem vehetjük figyelembe.
Meg kell vizsgálni a képviselő-testületnek, hogy akar-e változtatni a jelenlegi helyzeten.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Akár miskolci, csányi orvossal is köthettem volna, nem
annak szólt, hogy Nagy doktor az alpolgármester.
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Dr. Nagy Tamás háziorvos, alpolgármester: Nem OEP finanszírozás a foglalkozás
egészségügy. Szabadon kötünk szerződést cégekkel, akár az önkormányzattal. Az
iskolaigazgató. is köthetett volna bárkivel. Lehet, hogy egyik orvosnak 1 cége van, lehet,
hogy sokkal több a másiknak. Kinek mennyi szerződése van, az ütleti titok kategóriájába is
belefér.
Az hogy az önkormányzat korábban figyelembe vette, hogy fele-fele arányban osztotta meg
intézményeit, azt köszönjük. Ez azonban önálló tevékenység, mindenki azzal köt szerződést,
akivel akar, mivel ez magánszféra, és nincs közünk egymás ilyen jellegű munkájához.
Habány György képviselő: Nem értette meg polgármester úr a mondanivalóm célját.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az I. sz. háziorvosi körzet beszámolójának
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
101/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti I. számú háziorvosi körzet munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Nagy Tamás háziorvos beszámolóját a
Horti I. számú háziorvosi körzet egészségügyi helyzetéről, jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a II. sz. háziorvosi körzet beszámolójának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti II. számú háziorvosi körzet munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sütő József háziorvos beszámolóját a
Horti II. számú háziorvosi körzet egészségügyi helyzetéről, jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a fogorvosi beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
103/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti fogorvosi körzet munkájáról
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos beszámolóját a
Horti fogorvosi körzet egészségügyi helyzetéről, jóváhagyja.

Habány György képviselő: Most kaptuk meg a fogorvosi beszámolót, nem tudtam elolvasni,
ezért tartózkodtam a szavazástól.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy máskor előbb készüljenek el a beszámolók.
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos: Szerdán áramszünet volt, később készültünk el,
pénteken küldtük el, de nem kapták meg a hivatalban. Most szereztünk tudomást róla, hogy
nem kapták meg, ezért most nyomtattuk ki a beszámolót.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Egészségügyi területen a védőnői szolgálatnál az
önkormányzat jobban hozzájárult a prevencióhoz a szűrési programmal. Képzésen is részt
vesznek a védőnők ennek érdekében. Továbbra is támogatjuk ezt a rendszert. A jobb felételek
megteremtése a célunk.
Tari István képviselő: Évek óta halljuk a hallásvizsgáló hiányának problémáját. Próbáljuk
ezt végre megoldani. Elképzelhető, hogy ha már itt felfedeznék a problémát, nagyobb esély
lenne a probléma orvoslására a gyerekeknél. Valamilyen optimális megoldást kell keresnünk.
Kerek Oszkár polgármester: Az egészségügyi pályázatban szerepel összeg eszköz
beszerzése, ezért külön ne vásároljunk még egyet. Ennek meglesz a fedezete.
Molnár Istvánné képviselő: Legnagyobb elismeréssel tudok szólni a munkájukról,
lelkiismeretesen látják el feladataikat, sokat segítenek a szülőknek. A nőgyógyászati
szűrővizsgálat nagy hasznos, ezt is köszönjük.
Habány György képviselő: Amennyiben meg lehet vásárolni a pályázati pénzből vásároljuk
meg, ha nem, akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökével keressenek rá megoldást.
Figyelembe kell venni, hogy ne kerüljenek hátrányba azok a gyerekek, akiknek erre
szükségük van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Felajánlom a saját tulajdonú eszközömet, melyet addig
használhatják, amíg nem lesz másik. Az ő feladatuk nem a hozzájuk bejelentkezettek ellátása,
hanem az itt lakóhelllyel rendelkezők ellátása. Ez a munka nagyon szép és hasznos tud lenni,
ha precízen végzik
Kerek Oszkár polgármester: A napokban tartottuk a Semmelweis napot, ahol
megköszöntem munkájukat, itt is szeretném megköszönni a háziorvosoknak, fogorvosnak,
asszisztenseknek, takarítónőknek a munkáját.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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104/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2012 évi és 2013 I.
félévi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Miért van szükség erre a programra?
Kiss Edit intézményvezető: Kötelező elkészíteni az össszes szakfeladatatra vonatkozóan a
Szakmai Programot. Módszertani ajánlásokkal rendelkezünk, csak a gyermekjóléti szolgálat
szakmai programjáról szól a törvény. Korábban elküldtük a szakmai programot a
kormányhivatalnak, de júl 1-től végezzük a gyermekjóléti feladatokat, így át kellett dolgozni,
megfelelő tartalmi elemekkel kellett kibővíteni. Szakmai szempontból nem változtattunk.
Kérem, hgoy fogadja el a testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szakmai Program elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2013. (IX.11.) KT határozat

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

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság foglalkozott a kérdéssel.Az
értékbecslés megtörtént, 900 E Ft-ra értékelték az ingatlant. Ocskóné több mint 3 M Ftot kért
érte.
A lényeg, hogy nem tudnánk mire használni, ezért a bizottság nem javasolja az épület
megvásárlását, lebontásra pedig ne dobjunk ki pénzt. Jogi probléma is van.
Nincs víz, nincs közmű, vizesblokk, tehát nem használható még esetleg játszótérhez köthető
elfoglaltsághoz sem.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tulajdonjogilag nem rendezett, nem vásárolhatja meg
az önkormányzat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mit gondol Ocskóné a 900 E Ft-ról?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tőlünk nem tudja még. Ez nem köti az
önkormányzatot, mert az összeget vagy elfogadja a testület, vagy nem
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat, ha akarja megvásárolja, ha nem akarja nem.
Rendezési tervben nem szerepel ilyen jellegű épület szükségessége. Vannak egyéb
ingatlanjaink is, melyeket nem használunk, ezért erre sincs szükségünk. Legjobb az lenne, ha
lebontásra kerülne, és a játszótérből nem venne el területet az épület.
Tari István képviselő: Nem is értem, hogyan tudták ezt felépíteni, hiszen máshol vannak
ilyen jellegű épületek.
Habány György képviselő: Először ide akarták a butiksort, utána ismeretlen ok miatt
máshova került.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem tudjuk, hogy akkor mi alapján rendelkeztek így.
Nálunk sem és a levéltárban sincs írás arról, hogy megállapodás történt volna az akkori
tanáccsal.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel a becsült értéket nem kell elfogadnunk, egy kis
összegért esetleg ha megvásárolnánk is, utána lebonthatnánk.
Tari István képviselő: Mint üzlet be is zárt. A játszótér bekerítése szükséges. Bővíteni is
lehetne a játszóteret, de ez az épület útban van. Tájékoztatni kellene az értékbecslésről az
épület tulajdonosát, és az árban megegyezni.
Molnár Istvánné képviselő: El kell mondani ezt az árat, tárgyalni kell, hogy kevesebbé adja
el. A bizottsági ülésen 300 E Fmerült fel.
Kerek Oszkár polgármester: Nekünk kell megszabni, hogy milyen áron vehetjük meg.
Habány György képviselő: 600 E Ft-ot javaslok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Először be kell jegyeztetnie az ingatlant, addig mi sem
vehetjük meg. Mivel önkormányzati ingatlanon van, az önkormányzat elővásárlási joggal
rendelkezik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A nálunk szokásos négyzetméter ár figyelembe vételével
kellene erre ajánlatot adni. A területet egyébként be is keríthetjük, ami nem árfelhajtó
erősségű.
Kerek Oszkár polgármester: A régi papírokban sok minden le van írva, olyan is hogy
esetleg le is kell bontani, mivel befejezte a tevékenységet.
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Habány György képviselő: Napoljuk el a döntést, át kell nézni a dokumentumokat, és
meglátjuk, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak. Mindig is rontotta ott a képet, most pedig
a játszótérnél nagyon rontja, esetleg lebontásra kellene megvásárolni bizonyos összegért.
Kerek Oszkár polgármester: Azt javaslom, hogy tanulmányozzuk át a régi iratokat,
valamint a 900 E Ft-hoz képest alkudozni kellene, hogy mennyiért tudnánk megvenni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Közel 1 M Ft-ot hasznosabb dologra is fordíthatnánk az
intézményeknél, mint erre dobjuk ki a pénzt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2013. (IX.11.) KT határozat
Tárgy: Ocskó-Sós Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingatlan megvásárlása ügyében Ocskó-Sós Lászlónéval tárgyalásokat folytasson, és annak
kimeneteléről a képviselő-testületet tájékoztassa a további döntés meghozatala céljából.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetése
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A kistérség megszűnésével vagyonfelosztás történik. Mi
kapnánk 3 db számítógépet, de ezek itt vannak nálunk. Ezeket valószínűleg már le is
cseréltük, mivel nagyon régiek voltak. Formális dolog, a megszűnés részét képezi. Két
határozati javaslatot kellene elfogadnunk.
Szavazásra bocsátja a társulás I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi beszámolója
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló
beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2013. szeptember
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyonmegosztási szerződés
szövegének jóváhagyását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás vagyonmegosztási szerződése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás vagyonmegosztási szerződésének szövegét és felhatalmazza Hort község
polgármesterét a vagyonfelosztási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. szeptember
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester:
Javaslom, hogy a Közbeszerzési Bizottság üljön össze a piaccal kapcsolatban. Oszlopokat kell
letenni, asztfaltozni kell.
Molnár Istvánné képviselő: Vizesblokk ki lesz alakítva a piacnál?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, lesz vizesblokk.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
áthelyezésére megnyertük a pályázatot, melynek értéke 50 M Ft. Ebben benne lesz az épület
külső tatarozása, tető héjalása, külön fűtés kialakítása, elektromos ellátás, járda építése.
Egy adományozó pénzt hagyott az egyházra a Lourdesi barlang megépítésére. Az egyháznak
nincs szándékában a megépítés, ezért amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul, akkor az
önkormányzat megépítené az adományból. Az egyház átadná az örökölt összeget, és a
rendőrségi épület környékén, az Orvosköz bekötőútjánál megépülhetne a barlang. Közel lenne
a templomhoz is. A körmenet miatt ez is lényeges, és az örökhagyó kikötése is volt, hogy a
templom közelében épüljön meg.
A pénz az egyháznál van, melyet át kell adnia az önkormányzatnak. Kérem a testületet, hogy
járuljon hozzá ehhez. Várom a véleményeket.
Molnár Istvánné képviselő: Nem mutatna rosszul a Bajcsy útról a barlang, én támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Pénzeszköz átvétele az egyháztól
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló,
Bajcsy út és Orvosköz kereszteződésében található ingatlanon a Lourdes-i barlang az
Önkormányzat által megvalósításra kerüljön.
2. Felkéri a jegyzőt a Plébániahivatallal kötendő megállapodás előkészítésére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Idősek Világnapja alkalmából javaslom, hogy részesítsük
élelmiszeradományban a 65 éven felüli embereket. Én burgonyára gondoltam, arra
mindenkinek szüksége van.
Habány György képviselő: A burgonyát minden háztartás megtermeli, valami mást adjunk,
inkább almát.
Tari István képviselő: Gondoljuk át, amit Habány képviselő úr mondott, illetve azat, hogy
abból az összegből mit lehetne venni.
Molnár Istvánné képviselő: Lehetne esetleg liszt, cukor, vagy egyéb tartós érelmiszer,
viszont abból az összegből csak néhány kg-ot vásárolhatnánk.
Kerek Oszkár polgármester: Tartós élelmiszert ebben az évben már 2 alkalommal kaptak az
emberek, ezért maradnék a burgonyánál. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2013. (IX.11.) KT határozat
Tárgy: Élelmiszeradomány a 65 év felettieknek
A Képviselő-testület az Idősek Napja alkalmából a településen lakó 65 év feletti idősek
részére élelmiszeradományt nyújt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az idősek részére 15 kg/fő étkezési burgonyát
vásároljon, mely az Idősek Napján kerül kiosztásra.
Határidő: 2013. október 4.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: A csatorna beruházás hétfőn indul: Hold u. megépül, a
Kertelja útnál pedig az Ecsédi úttól kb. 11 ház fér bele egyelőre. Max. 2 M Ft-ba kerülne a
Kertalja. Megvásároljuk az anyagot, a vízmű ingyen megépíti ebben az évben. Amit nem
sikerül megoldani most, azt jövőre mindenképpen. Ezt az összeget beszedtük, meg tudjuk
finanszírozni.
Konyhai edényekből 350 E Ft befolyt, kérem, hogy forgassuk vissza az Óvoda, Iskola és
Polgármesteri Hivatal edényzetének fejlesztésére.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Konyhai eszközvásárlás
A Képviselő-testület a konyhai edényzet értékesítéséből származó 350.000,- Ft bevételt
evőeszközök vásárlására fordítja, melyek az óvoda és az iskola konyháján kerülnek
felhasználásra.
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a beszerzés iránt.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Kft. ügyvezetője

Tari István képviselő: A csatorna mikor lesz az egész faluban befejezve?
Kerek Oszkár polgármester: Remélhetőleg ebben az évben.
Tari István képviselő: A Csatornamű Társulatot azonnal el kell számoltatni a pénzzel.
Kerek Oszkár polgármester: 2014 áprilisában pályázzunk arra, hogy Hort város legyen
Laczikné dr. Barati Katalin: Lakosság számához sincs kötve. Azok a települések kérhetik ezt,
akik a környezetükben valamilyen központi szerepet töltenek be.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Pályázat városi címre
A Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani Hort község részére városi cím
adományozására.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a testületet
az eljárásról.
Felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban
érkezett egy kérelem.
Rákóczi-Széchényi által határolt tömbben a beépítési mélység mértéke 50 m, de a
kérelmezőnek ez nem elég. Főépítész részéről nincs akadálya. Egyszerűsített eljárásban
lehetne lefolytatni. Így rövidebb az eljárás ideje, nem kell annyiszor véleményeztetni.
A Képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy elindítsuk-e az eljárást.
Javaslat: az igénylő költségére indítsuk el, akkor kérjünk árajánlatot, ha a kérelmező
finanszírozza a költségeket. Ha ezt nem vállalja, ne foglalkozzunk a témával.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (IX.11.) KT határozat

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat oly módon történő módosításához,
hogy a Rákóczi és Széchenyi utcák által határolt tömbben a maximum 50 méteres beépítési
mélység törlésre kerüljön.
A módosítás feltétele az, hogy az ezzel járó költségeket a kérelmező köteles megfizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításra árajánlatot kérjen, a kérelmezővel a költségek
megfizetéséről tárgyalásokat folytasson.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A Hőskert fokozatosan alakul. Ebben az évben elültetjük az
összes fát. Néhány szimbólumot tennénk fából, kettős kereszt, oszlopok nevekkel, stb.
Hősök napi ünnepséget itt tartanánk. Jövőre át is lehetne adni.
Az óvodában hamarosan átadhatjuk a tornatermet.
A volt hulladéklerakó rekultivációja folytatódik, most földet hordanak a területre.
Új üzlet nyílik a Kossuth úton októberben.
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A Prímagáz próbaüzemmel elindult, kedvező elbírálás esetén 60-80 emberrel üzemelne
ősztől.
Habány György képviselő: Többen is mondták, hogy a templom mögötti kis utcarésszel is
kellene kezdeni valamit. Kérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, nézzék meg a
területet. Ott járnak be az iskolások, ott parkolnak a templomba járó emberek.
Kerek Oszkár polgármester: Abban az esetben, ha több iparűzési adó folyna be,
ráköltenénk pl. ilyen fejlesztésre. Nem tudom, jó ötlet-e. meglátjuk, hogy mennyi pénz jön be.
Ide költsük, vagy a pályázat finanszírozására? Tartalékolni kell arra is pénzt. Ne kellene hitelt
felvenni.
Ha többlet bevételhez jutunk, építhetünk utat, de nagyon át kell gondolni, hogy mikor.
A következő témák miatt a polgármester zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést bezárta.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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