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

a

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

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

polgármester
alpolgármester
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Nosza László Jobbik Magyarországért
Mozgalom Helyi Szervezet elnöke
Napirend:
1./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2./ Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. évben végzett munkájáról
3./ Helyi adókról szóló rendelet
4./ Talajterhelési díjról szóló rendelet
5./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának és
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
6./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
7./ Bejelentések, indítványok
8./ Zárt ülés keretében: Szociális és gyámügyi segélyek

Kerek Oszkár polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Külön köszönti Szabó Zsolt
országgyűlési képviselőt, Hatvan város polgármesterét.
Szabó Zsolt országgűlési képviselő: Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy
miniszterelnök úr megbízta azzal, hogy az önkormányzat adósságátvállalásáról szóló
Bizonyosságlevelet nyújtsa át. Mindenki tudja, hogy az önkormányzatok finanszírozása 2002től csökkent. A kormány ezt szerette volna rendbe tenni ezzel.
Horton 2500 Ft/ lakos adósság maradt volna. Átnyújtja Kerek Oszkár polgármesternek az
okiratot.
A kormány pályázatokkal is szeretné megkönnyíteni az önkormányzatok helyzetét. Kéri, hogy
minél többet használjanak ki a lehetőségekből, mely azt jelenti, hogy a 85 % uniós
támogatásból, 15% pedig a kormány finanszírozásával történik.
Felajánllja támogatását.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Új gazdálkodási időszak kezdődik 2014-ben. Heves
megye mennyit tud profitálni előreláthatólag, habár az utóbbi időben is tudtunk.
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Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: Módosul a tartalom. főleg turisztikára területén, ill.
helyi foglalkoztatás érdekében történik fejlődés. Civil szervezetek, egyházak is 100 %-os
támogatáshoz juthatnak. Vállalkozásoknak is kedvező lehetőségek lesznek. Az unióban jó
pozícióban van Magyarország. A ciklus elején ki kell használni a lehetőségeket.
Szándék van arra vonatkozóan, hogy Gyöngyöst össze kellene kötni a zagyvaparttal, így
kerékpárút épülhet.

14.08. órakor megérkezik Habány György képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5-re
változik.
Kerek Oszkár polgármester: A kerékpárúttal régi vágyunk teljesülne. Turisztikával is
összehozható a dolog.
Az átadott okmányban szereplő összeget ténylegesen megkaptunk, melyet megköszönök
miniszterelnök úrnak és képviselő-úrnak. Köszönöm a település érdekében tett támogató
hozzáállását is.
Mivel a munkahelyteremtés jó irányban halad, hogyan tudunk lépni abban az irányban, hogy
ipari parkkal rendelkezne a település? Az autópálya jelenléte pozitív ebben az ügyben.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: Az uniós pályázatokban sok lehetőség lesz
vállalkozások fejlesztésére. Ki kell nézni a területet, és ha van egy jelentkező vállalkozás,
közösen lehet létrehozni az ipari parkot. A munkahelyteremtés a vállalkozások stabillá
válásával valósulhat meg.
Tari István képviselő: Képviselő úr szerint a mai fiatal értelmiség hogyan maradhatna
Magyarországon, miben látná a megoldást?
Ha a fiatalok eltávoznak, az idősek maradnak, elöregedés várható.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: A lehetőséget családban látom. Ahol erős kötődés van,
visszajönnek a fiatalok. Óriási baj a társadalomban, hogy azt gondolják, hogy majd az ország
felneveli a gyerekeket. Hatvanban pl. ösztöndíjat alapítottunk, munkahelyet, lakást próbálunk
biztosítani.
Sok fiatalt csábítja külföld, de az a tapasztalat, hogy visszajönnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hort településen minden postaládába dobtak egy
tájékoztatót, mely szerint Hatvan város vezetősége lakások vásárlását tervezi Horton
antiszociális családoknak. A jobbik megnevezésével kerültek ki ezek a papírok. Van-e ilyen
szándék?
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: Az ilyen szándékot egyrészt alá kellett volna
támasztani Képviselő-testületi határozattal. Hol vagyok én ahhoz, hogy ilyet tegyek? Ez az
emberek becsapása, szakmaiatlatlan rágalom.
Nem, nincs ilyen szándék. Milyen forrásból vennénk lakásokat? Erre sehol nincs pénz.
Megnyugtatok mindenkit, hogy nincs ilyen szándék, hiteltelen a tájékoztatás. Jön a kampány,
ez volt a cél valószínűleg.
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Kerek Oszkár polgármester: Mi is hasonló álláspontot képviselünk. A településen kb. 200
nem lakott ház van. Hogy az állampolgárok kinek adják el ingatlanjaikat, nem lehet
beszabályozni rendeletben.
Molnár Istvánné képviselő: Örülök, hogy ez most itt előkerült, mert tényleg foglalkoztatja a
lakosságot, és első kézből itt hallhattuk az igazságot.
Tari István képviselő: Reagálni kell viszont erre a dologra. A jobbik szervezet adta ki, és a
lakosságot úgy kell tájékoztatni, hogy mindenki olvashassa ennek cáfolatát. Nem biztos, hogy
mindenki úgy gondolkodik, mint mi, lesz aki elhiszi esetleg.
Habány György képviselő: Nekünk nem kell kiadni semmit, mert nem a mi
önkormányzatunkról írták, hanem a hatvaniról. Tegyék meg ők az ilyen irányú tájékoztatást.
Akit ért a vád, ők lépjenek esetleg ez ellen.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: Az igazságmondás képessége merül fel. Kinek a
szavának lehet hinni? A kampányban megnézzük, milyen eszközzel tudunk erre reagálni. A
horti Képviselő-testület megtette kötelességét, hogy feltegye a kérdést, azt hiszem tényleg
nem kell többet ezzel foglalkozni.
Kerek Oszkár polgármester: Téma a faluban az tény. Meghívtam Nosza Lászlót a Jobbik
Magyarországért Szervezet horti elnökét is az ülésre.
Van-e ehhez közük, milyen reagálása van?
Nosza László: Van közünk hozzá, felvállaltuk ennek a papírnak a kiszórását, Ecséden,
Csányon már gyűjtik az aláírást, Horton még nem. Azért adtuk ki, mert fel kell nyitni az
emberek szemét, hogy ne engedjenek be a lakásaikba ilyen embereket.
Következő testületi ülésig összeszedjük az anyagot, akkor tudok többet mondani.
Kerek Oszkár polgármester: Ha írott bizonyíték van a kezükben, akkor kellene a lakosságot
tájékoztatni. Ennek hiányában nem. Most hallhattuk Szabó Zsolt válaszát, helyileg sincs ilyen
indítványozás.
Molnár Istvánné képviselő: Mire alapozták ezt a hírt?
Nosza László: Hatvanból kaptunk egy ettől sokkal keményebb szórólapot,ezt leszűkítettük, és
reagáltunk rá. Következő testületi ülésig összeszedjük az anyagot, akkor tudok többet
mondani.
Kerek Oszkár polgármester. Pletykaterjesztéssel lehet lejáratni valakit, valakiket, amely
ellen nem lehet védekezni.
Tari István képviselő: Az olvastam, hogy 2014-ben a kultúrára sokkal nagyobb hangsúlyt
fektet a kormány. Úgy látom viszont, hogy a média olyan kultúrának szánt szennyet tár elénk,
mely nem tetszik az embereknek.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő:. Több lesz a támogatás valóban, viszont ha az állam
hitelállománya fele ekkora lenne, több pénz jutna olyan célra, mint oktatás, kultúra, sport. Ezt
a három dolgot nagyon fontosnak tartom.
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Habány György képviselő: Az önkormányzatoknak nincs forrása a sportra. Itt most szűnt
meg a sportklub, ezzel elveszett az ifjúság esélye is. Nem oda jut a pénz, ahova kellene.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: Kis gyerekekkel indul több településen a sportélet.
Fenntartják, működtetik. Civil szervezeteknek szinte minden hónapban van kiírva valami.
Támopos pályázatok vannak kifejezetten gyerekeknek. Önrész alap is létezik, melyet az
önkormányzat megkap. Boldog, Heréd példa erre. Műfüves pályázat is létezik.
Habány György képviselő: Hort is benne volt, de nem jutott pénzhez. Bármilyen
létesítményt épít az önkormányzat, utána fenn is kell tartani.
Szabó Zsolt orszsággyűlési képviselő: Küzdeni kell mindenért. Találják ki az ötletet, a
pályázatok nagyobb része sikeres.
Kerek Oszkár polgármester: Önkormányzati fennhatóság alá kell vonni Horton a sportot,
mert nem megfelelően működött az egyesület. Utánpótlás terén kellene lépnünk.
Szabó Zsolt orszsággyűlési képviselő: Olyan sportegyesülettel együttműködve lehet
pályázathoz jutni, amely már működik 3 éve.
Tari István képviselő: Az oktatásüggyel kapcsolatban lenne kérdésem: jónak látja-e
képviselő úr, hogy ennyi súlyt rátettünk a pedagógusokra?
Otthoni munkájuk nő, versenyekre felkészítés, társadalmi munka, stb. Indokolatlanul bántják
a pedagógusokat a béremelés miatt. Sokkal többet dolgoznak, mint amennyit fizetnek nekik.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: A pedagógus társadalom elment valamilyen irányba.
Nincsenek, akik vezessék a gyerekeket. Aki pénzért és nem szívből, érzelemből csinálja,
annak nem kellene pedagógusnak menni.
Magasabb színvonalra törekszünk, ezért vannak a változások, azonban az átalakulás nem
ment olyan gyorsan, mint mehetett volna.
Tari István képviselő: Horton kiváló pedagógusok dolgoznak, nem ez jellemző rájuk.
Habány György képviselő: Az én tapasztalatom is az, hogy a többségre nem ez a jellemző,
így Horton sem. A pedagógusok szakszervezete aláírja a szerződést, mely szerint kapnak
cafetériát. Az óvodában milyen forrást biztosítanak pl. a cafetériához? Jó lenne, ha ők is
megkapnák.
Szabó Zsolt orszsággyűlési képviselő: Kifizetjük, és lekérjük az államtól. Az óvónőknél
megtörtént a beszabályozás, a dajkáknál még nem, de folyamatban van.
Kerek Oszkár polgármester: A jogrend túlságosan laza bizonyos értelemben. Túlságosan
sokat enged meg azoknak, akik megszegik a szabályokat. A gyerekek sok mindent
megengedhetnek maguknak. Erősíteni kellene az állampolgárt, rendőrt, közszereplőket.
Szabó Zsolt orszsággyűlési képviselő: Megköszöni a meghívást, és eltávozik a helyiségből.
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Kerek Oszkár polgármester: A 6. napirendet ki kell vennünk, mert a Hulladékgazdálkodási
Társulás még módodítani fogja az előterjesztést, ezért későbbi ülésen tudjuk megtárgyalni.
Kérem a javaslat és a többi napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tényadatokat tartalmaz a beszámoló, hogy milyen
támogatási formák voltak, hány család részesült belőle. Elég részletes, ha bárkinek kérdése
van, a kolléganők válaszolnak.
Kerek Oszkár polgármester: A gyermekvédelmi feladatoknál az érdekesség, hogy a Hivatal
létszáma 4 fővel csökkent, de feladatoknak csak töredéke került át a járáshoz.
Vastagné Gyurcsó Mária : Amit a jogszabály elvár, mindent leírtuk. 2012-ben még nem mi
vittük ezeket a dolgokat, ebben az évben kaptuk meg a feladatot. Ez a beszámoló az előző
kolléganő munkája alapján készült:
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok 2012. évi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. évben végzett munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: Mindenki megkapta a beszámolót. Kettős feladatot látunk el pénzügyi
és gazdasági területen is. Próbáltuk tartani magunkat a munkatervünkhöz. Sok rendkívüli ülés
volt, mely előtt az idő rövidsége miatt nem tudtunk bizottsági ülést tartani.
Kiemelném az önkormányzat leaderes megnyert pályázatait: a piactérkialakítása, szabadság
tér megújítása, valamint a fogorvosi és védőnői áthelyezés. A jövőben ezekkel kell
foglalkoznunk, valamint a volt mezőgép eladásával. A Kft. sok olyen tevékenységet vett át
tőlünk, mely segítette a munkánkat. Jelenleg 3 fővel dolgozik a bizottság, úgy gondolom
nincs szükség bővítésre.
Habány György képviselő: A lakosság számának csökkenését megdöbbentőnek találom. El
kell gondolkodnunk azon, hogy tartsuk itt a fiatalokat, ill. jöjjenek ide esetleg más
településről.
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Molnár Istvánné képviselő: Nem elvándorlás miatt csökkennek ezek az adatok, hanem az
idősek elhalálozásából, és a kevesebb születésből. Mindenhol csökken a lélekszám. Érdemes
megnézni, mennnyivel emelkedik a 65 éven felüliek száma.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A táppénz felülvizsgáló szerint Horton aránylag magas a
kismamák száma. Össze kellene vetni korcsoportonként más településekkel.
Kerek Oszkár polgármester: Nem véletlenül kérdeztem meg az iparipark létesítéséről a
képviselő urat. Családi napközi kérdése is felmerül. Nem csak természetes halandószámról
van szó, hanem sokan járnak külföldre dolgozni. Amit az önkormányzat megtehet, az a
munkahelyteremtés, ill. bölcsöde vagy családi napközi létesítése.
Van egy bizonyos testületi ülésszám, és van, amikor rendkívüli ülést kell tartani. Ülésen kívül
is konzultálunk alpolgármester úrral, bizottsági elnök úrral. Van, amikor kapunk olyan
anyagot a társulásoktól, hogy rövid határidőn belül el kell fogadnunk.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. évben végzett munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3/ Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi adókról szóló rendelet
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Eddig 3 rendelet szabályozta a helyi adókat, most 1
közös rendeletben foglaltam össze. A régi rendeletek nem feleltek meg a jogszabály alkotási
előírásoknak. A mentességek nincsenek belefoglalva, mert csak olyan kedvezményt lehet
alkalmazni, melyet a törvény előír, többet nem tehetünk. Egyéb kötelezettségekben, adó
mértékében változás nem történt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról
(rendelet mellékelve)
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Talajterhelési díjról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Azért van szükség a módosításra, mert egyrészt
hiányzott az összeg a lakosság számára, hogy mennyit kell fizetni. A törvény különböző
szorzókat tartalmaz esetleg eltérő módon, így világos lesz a lakosságnak.
Azoknak is kell fizetni, akiknek nincs vezetékes ivóvíz bekötésük, de bele kellett venni, mert
egyedi vízbeszerzés esetén is szabályozni kell a talajterhelést.
A vízmű által kapott adatok alapján állapítottunk meg egy átalányt, a körülmények
figyelembe vételével. A következő évtől ezzel számolnánk. A többi változatlan marad.
Molnár Istvánné képviselő: Lehet tudni, hogy hány olyan ingatlan van, ahol nincs ivóvíz
bevezetve?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Csak néhány ilyen ingatlanról tudunk.
Kerek Oszkár polgármester: A törvények szerint, ha az ingatlana előtt elmegy a csatorna
vezeték, kötelező rákötnie a tulajdonosnak.
Habány György képviselő: Ha jól értelmezem, a díj mértéke:1200 Ft/m3, és az éves
fogyasztás után kell fizetni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A vízműtől kapjuk meg a fogyasztásra vonatkozó
adatokat, és annak kell fizetnie, aki nincs szennyvízrendszerre kötve.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt egyösszegben kellene megfizetni, de önkormányzatunk
hozott olyan rendeletet, hogy 4 részletben fizethetik meg a lakosok.
Habány György képviselő: A fizetés mértékén nem lehet változtatni? Így nem tudom
megszavazni, mert nem értek egyet a törvénnyel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ezt nem mi döntjük el, törvény írja elő, csökkentését
nem engedi meg a jogszabály.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A helyi rendeletet ettől függetlenül meg lehet szavazni,
mert nem tudjuk befolyásolni azt, ami a törvényben van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
(rendelet mellékelve)
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5. Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának és
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, ha nincs hozzászólás
szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

148/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását.
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:
Felelős:

2013. november 30.
község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Alapító Okirat módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Alapító Okiratát 2014. január 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:
Felelős:

2013. november 30.
község polgármestere
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6. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy munkája elismeréseként Szabóné
Sőregi Melindának a „Pro Cultura” díjat adományozza a Képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Pro Cultura díj
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Sőregi Melinda részére Pro Cultura
díjat adományoz.
A díj átadására az év végi önkormányzati ünnepségen kerül sor.
Felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a díjátadást.
Határidő: 2013. december 14.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Kft-ben dolgoznak néhányan. Ők nem kapnak sem
cafetériát, sem egyéb juttatást. Az ügyvezető utánanézett, van rá fedezet. Javaslom, hogy a
képviselő testület szavazzon meg részükre bruttó 43.000,- Ft juttatást étkezési jegyben.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Jutalom a Kft. dolgozói részére
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. dolgozói részére bruttó 43.000,- Ft/fő jutalmat ad.
A jutalom kifizetése étkezési jegyben történik.
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. december 14.
Felelős: Kft. ügyvezetője
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Kerek Oszkár polgármester: Korábban már beszéltünk róla, hogy kilépünk a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásból. Javaslom, hogy döntsünk erről.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás tagság megszüntetése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulásban tagságát 2014. március 1. napjával felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Társulás soron következő
ülésén jelentse be.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A Lovas Egyesület és a HÖTKE is nyert Leaderes pályázaton.
A pályázatok előfinanszírozásúak, és mivel az egyesületek nem rendelkeznek ehhez
pénzösszeggel javaslom, hogy biztosítsuk számukra, majd ha megkapják a pályázati pénzt,
visszautalják. Kössünk megállapodást mindkét egyesülettel.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesülettel kössön megállapodást az önkormányzat a pályázati összeg biztosításával
kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: A Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület támogatása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület részére a 8548272642 azonosítószámú Hort, Bajcsy Zs. u. 52.
szám alatti épület felújítására és tűzoltószertár kialakítására nyert LEADER pályázat
megvalósításához 1.007.195,- Ft támogatást biztosít, melyet az Egyesület a kifizetési kérelem
elbírálását és a támogatás kifizetését követően az Önkormányzat részére visszafizet.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átutalásról intézkedjen.
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Határidő: 2013. december 20.
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Rózsa Sándor
Hagyományőrző Lovas Egyesülettel kössön megállapodást az önkormányzat a pályázati
összeg biztosításával kapcsolatban.

154/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: A Rózsa Sándor Hagyományőrző Lovas Egyesület támogatása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rózsa Sándor Hagyományőrző Lovas
Egyesület részére a 8548273580 azonosító számú, sátor és mobilkemence beszerzésére nyert
LEADER pályázat megvalósításához 1.569.720,- Ft támogatást biztosít, melyet az Egyesület
a kifizetési kérelem elbírálását és a támogatás kifizetését követően az Önkormányzat részére
visszafizet.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átutalásról intézkedjen.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Az eddigi gyakorlatnak megfelelően javaslom, hogy az
önkormányzat dolgozói részére év végi juttatásként bruttó 5.100,- Ft-ot juttassunk étkezési
utalvány formájában.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzati dolgozók részére év végi juttatás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozói részére év végi
juttatásként bruttó 5.100,- Ft-t ad.
A juttatás kifizetése étkezési utalványban történik.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetés iránt intézkedjen.
Határidő: 2013. december 14.
Felelős: jegyző
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Kerek Oszkár polgármester: A Szociális Ellátó Intézmény kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a leginkább rászoruló 25 család részére karácsonyra élelmiszer csomagot
oszthassanak az előző évekhez hasonlóan.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

156/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: Karácsonyi adomány a rászorultak részére
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
támogatási kérelme alapján 25 rászoruló család részére 2.000,- Ft/család értékű tartós
élelmiszer csomagot adományoz.
Felkéri a polgármestert, hogy az adomány megvásárlása iránt intézkedjen.
Felkéri a Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjét, hogy az adományokat ossza szét.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: polgármester, intézményvezető

Kerek Oszkár polgármester: Legutóbbi ülésén a Képviselő-testület autó vásárlásáról
döntött. Javaslom, hogy a beszerzést a Kft. végezze el. Szavazásra bocsátja a javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

157/2013. (XI.27.) KT határozat
Tárgy: Új autó vásárlása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 143/2013. (XI.13.)
határozatában meghatározott személyautót a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. vásárolja meg.
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a megfelelő gépjármű kiválasztására és megvásárlására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Kft. ügyvezetője
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Tari István képviselő: Néhány javaslatom van, melyeket meg kellene valósítani. Az
iskolából jövő gyerekeknek fontosnak tartom zebra felfestését. A presszó melletti utat kössük
össze a tűzoltó úttal. A Tűzoltó utcában elkészült az út, de a vízelvezetést és járdát is meg kell
oldani. A Kft. nyereségének felosztásából kátyúzásra lehetne fordítani. A játszótér
folyamatosan megy tönkre, be kellene keríteni, az állagát meg kell óvni. Közterület felügyelőt
jó lenne alkalmazni.
Habány György képviselő: A diszkont felé én is javaslok zebrát, mert nagyon
balesetveszélyes a közlekedés az útkereszteződés miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben növekedne az iparűzési adóbevételünk, többet
tudnánk az utakra költeni. Az önkormányzatnak vannak betarthatatlan intézkedései. A rend
fenntartása érdekében jó lenne létrehozni a közterület felügyeletet, ugyanis neki lenne olyan
jogosultsága majdnem, mint a rendőrnek. A játszótér használatát is figyelemmel kísérhetné, és
büntetést kezdeményezne. Hogy 4 vagy 8 órában, vagy 2 fő 4-4 órában lenne praktikus, azt
most nem tudom megítélni. Rendőrt nem mindig tudjuk elérni a településen. Hogy ezt hortival
kellene-e megoldani, vagy nem, arról még beszélhetünk. A visszaélést el kellene kerülni.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A rendfenntartás, valamint a rendeletek betartatása
terén is nagyon fontos lenne. (közterület használati díjak befizettetése, szemetelés
megszüntetése, kamionok parkolása, stb.) A szükséges intézkedéseket meg tudná tenni, ill.
helyszíni bírságolást alkalmazhatna.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mi is alkalmaznánk, vagy Hatvan is, és cserélnénk, így
nem lenne visszaélési lehetőség, ismerősök, rokonok miatt.
Molnár Istvánné képviselő: A füstrendeletünket is betartathatná.
Tari István képviselő: Én is fontosnak tartom, ezért szeretném, ha lenne testületi döntés a
közterület felügyelő alkalmazásáról.
Habány György képviselő: Először arról döntsünk, hogy polgármester úr készítse elő
döntésre az anyagot, utána határozzunk a konkrét működésről.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
158/2013. (XI.27.) KT határozat

Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen közterület felügyeletet kíván
létrehozni.
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Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2014. februári képviselő-testületi ülésre a
közterület felügyelet létrehozására lehetséges alternatívát dolgozza ki, és terjessze a testület
elé.
Határidő: 2014. február
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: 51 fő közhasznút foglalkoztatunk. Nekünk nem kerül egy
fillérünkbe sem. Egy részüknek továbbképzésen is részt kell venni. Nem csak embereket
kaptunk, hanem 1.4 M Ft értékben vásárolhattunk hómarót, fűnyíró kistraktort, egyéb
szerszámokat.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról is, hogy a Prímagáz vezérigazgatója megkeresett
azzal, hogy csökkentsük az iparűzési adó mértékét. Ezt nem tehetjük meg, mert ebből él az
önkormányzat. Március végétől várható, hogy elindul a Prímagáz nagyobb létszámmal.
Remélhetőleg megtöbbszöröződik az általuk befizetett iparűzési adó.
Változtatni viszont csak úgy lehet, ha minden vállalkozást érint. Meglátjuk a jövő évet, mit
tehetünk.
Az ilyen cégektől lehetne pénzt szerezni pl, hogy az utánpótlás sport elindulhatna több
sportágban. Ki kell használnunk a kínált lehetőségeket.
Habány György képviselő: Úgy tudom, hogy a Prímagáz hosszabb távon gondolkodik a
horti üzemnél. Pozitív dolog, hogy munkalehetőség nyílik.
Habány György képviselő: Az Ózon mögött nem lehet eljárni, a növényzet elveszi a
közlekedési lehetőséget a járdán közlekedőktől. Jegyző asszonyt felkérem, hogy a következő
ülésen reagáljon a probléma megoldására vonatkozóan.
Tudomásomra jutott, hogy az Orvosközben egy elesett személy épületének egy része kidőlő
félben van. Munkahelye nincs, egyedül nem tudja megoldani, tűzrevalója sincs.
Kerek Oszkár polgármester: 8-10 fa kivágásra kerül, abból juttatunk neki is. Az épület
miatt az építési hatóságtól szakvéleményt kérünk, hogy mi a teendő vele.
Molnár Istvánné képviselő: A Hősök tere és Ady E. út sarkánál a járda teljesen járhatatlan.
Balesetveszélyes a Tsz Irodától a sarokig.
Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a
tanácskozást. A nyílt ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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