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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

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
Meghívás nélkül megjelent: Nosza László, a Jobbik Magyarország Horti Szervezet elnöke
Napirend:
1./ Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. év munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Tari István bizottsági elnök
3./ Közbeszerzési Terv
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
4./ Köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása 2014. évre
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Szociális rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
7./ Bejelentések, indítványok
8./ Zárt ülés keretében: Szociális és gyámügyi segélyek
Előterjesztő: Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási előadó
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból mind a 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a
kiküldött napirend elfogadására. A napirendet a Képviselő-testület elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. év munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a Képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket a
munkatervvel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A szeptemberi ülésen számol be mindig az egészségügy
munkájáról. Kérem, hogy az októberi testületi ülésre tegyük át, mivel a nyári szabadságolások
után rövid a felkészülési idő.
Habány György képviselő: Javaslom inkább a novembert, mert kevesebb napirendi pont
van.
Tari István képviselő: Én is a novembert tartom reálisnak.
Kerek Oszkár polgármester: A módosítással javasolja elfogadni a munkatervet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2013. (XII.11.) KT határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 évi munkatervet jelen határozat
melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. évi munkaterve
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a napirend előterjesztőjétől, van-e kiegészítése.
Tari István képviselő: Nem kívánom kiegészíteni. Egyértelmű, hogy minden olyan
gazdasági vonatkozású témánál összeül a bizottság, amikor szükséges. A munkaterv csak
támpont, bármikor összeülhetünk.
Kerek Oszkár polgármester: Több esetben kell rendkívüli ülést tartanunk, ehhez igazodik
szükség esetén a bizottság is. Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

162/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. évi munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2014. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Bizottság elnöke, jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Közbeszerzési Terv
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Márciusban elfogadta a testület 0 Ft-tal a tervet, még
nem tudtuk, hogy megnyerjük-e a beadott pályázatokat. Azóta Szabadság tér II. ütem és piac
építése, valamint a Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése pályázatokat
megnyertük, ezért ezeket kell a tervünkben feltüntetni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

163/2013. (XII.11.) KT határozat

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

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2013.
A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható

A közbeszerzés

4

időpontja

1. Egészségház II. ütem
2. Szabadság tér és piac

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó
2.
december
2.
december

előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft
A teljesítés
ideje
év
hó
2014 III.
2014 III.

32.615.251
22.784.535

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

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Idén júliustól megváltozott a törvény. Eddig papír
alapon teljesítette a jegyző az értékelést, most már online módon félévenként kell értékelni a
köztisztviselőket. A célokat viszont továbbra is a testület dönti el.
Ezek általános célkitűzések, mindig is fontosak az önkormányzat megfelelő működését
szolgáló feladatok. Nincs benne olyan, melyet nem tesznek meg a kolléganők. Egyénenként
ennek alapján fogom elkészíteni mindenkinek a teljesítménycélokat.
Tari István képviselő: Az 1. pontban most benne van a képviselők munkájának segítése, és
kérem, hogy mindig is legyen benne.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

164/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: A 2014. évi teljesítménycélok
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A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2014. évi teljesítménycéljait
az alábbiak szerint határozza meg:
A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők
munkájának segítése;
A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a változások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű alkalmazása;
Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása, szakszerű
ügyintézése;
A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
Kintlévőségek csökkentése;
Belső kontrollrendszer működtetése;
Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2014. január 31.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális rendelet
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2014-től változni fog a szociális törvény. Egy
összefoglaló néven önkormányzati segély néven fognak tovább menni (gyermekvéd, temetési,
stb.). Ugyanolyan feltételei lesznek a segély igénybevételének, mint eddig. A megfelelő
jövedelem és adható összeghatárok nem változnak, csupán átnevezések történtek. A
méltányossági közgyógyellátás jegyzői hatáskör, de csak a szakhatósági állásfoglalásban
meghatározott összeget lehet odaadni.
Kerek Oszkár polgármester: Mi a vélemény erről?
Az első résznél csak át kell neveznünk, a másodiknál pedig a közgyógyellátás legyen a
testületnél, vagy a jegyzőnél, erről kell dönteni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Maradjon jegyzői hatáskörben, úgyis a szakhatóság
állapítja meg a mértékét, nincs döntési lehetősége képviselő-testületnek, mindent jogszabály ír
elő.
Tari István képviselő: Egyetértek alpolgármester úrral.
Kassa László képviselő: Maradjon jegyzői hatáskörben azzal a kikötéssel, hogy
negyedévente, félévente tájékoztassa a testületet részletesen.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyő: Akkor ezt az 1 mondatot beleteszem, hogy a jegyző pl.
negyedévente zárt ülés keretében számoljon be.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szociális rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)

Kerek Oszkár polgármester: A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, ezért el kell
elfogadnunk a határozati javaslatot a társulásban történő szavazás, valamint a társulásból
történő kilépés módjával kapcsolatban. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

165/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodása
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. december 20.
Hort község polgármestere

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Szavaznunk kell a Hulladékgazdálkodási Társulás
előterjesztéséről, mely arról szól, hogy Ecséd és Kompolt települést ki kell zárni a társulásból,
mivel ők a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással vesznek részt pályázaton, ezért a
hatvaniban nem vehetnek részt.
Javaslom, hogy tartsuk tiszteletben szándékukat, és szavazzuk meg.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

166/2013. (XII.11.) KT határozat

Tárgy: Ecséd és Kompolt Községek Önkormányzatának kizárásáról a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül
Hort település képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja Ecséd
Község Önkormányzatának és Kompolt Község Önkormányzatának – az érintett
önkormányzatok beleegyezésével való – kizárását 2014. január 1-jei hatállyal a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásból, annak érdekében,
hogy a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok lebonyolítása sikeresen megtörténhessen.
Határidő:
Felelős:

2014. jan. 1.
a település polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Ennek megfelelően a társulási megállapodást is módosítani
kell. Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

167/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
Hort település képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a társulás
költségvetésének, beszámolóinak elfogadása és a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok
vonatkozásában szükséges döntések tekintetében módosított, illetve a társulási megállapodás
függelékekkel kibővített, jelen előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét.
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A módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a település polgármesterét.
Határidő:
Felelős:

2013. december 19. (a megállapodás aláírására)
a település polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A koncepciót elfogadtuk, de a költségvetés elfogadása
februárban lesz, addig is működni kell, ezért az átmeneti gazdálkodásról szóló határozati
javaslatot el kell fogadni. Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

168/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2014 évi átmeneti gazdálkodása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján a 2014 évi átmeneti
gazdálkodásról az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére és a kiadások arányos teljesítésére.
2. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A
képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodási időszakban
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve
fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2014. évi költségvetés elfogadása

Kerek Oszkár polgármester: A testület döntött 25 család ajándékozásáról, melyet a mai
napon osztottak ki.
Idősügyi Tanács ülése jövő héten lesz. A Képviselő-testület és a bizottság állásfoglalását
várják munkájáról.
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Javaslom, hogy mindenki olvassa el az üléseikről készült jegyzőkönyveket, és februárban
véleményezzük.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az építési szabályzat módosításáról kell beszélnünk.
Adás-vétel megtörtént a volt Mezőgép épületét illetően. Ipari-gazdasági övezetté kell
átminősíteni annak érdekében, hogy a tulajdonos működtethesse tervezett vállalkozását, ezért
a helyi építési szabályzatunkat és rendezési tervünket kell módosítani. Pál Ferenc úr fedezi
ennek költségeit, viszont a testületnek kell szavazni az átosorolás elindításáról. Valószínűleg
rövidített eljárásban, 3-4 hónap alatt sikerül megoldani.
Csontos András képviselő: Ha jól emlékszem, a Mezőgép régebbi tulajdonosai is
megkerestek bennünket ezzel a kéréssel. Akkor elzárkóztunk különböző érdekekre
hivatkozva. Nem lesz-e ebből feszültség, főleg, hogy az új vállalkozó a többiek területén fog
átjárni.
Kerek Oszkár polgármester: A szolgalmi jog alapján bármelyik tulajdonos használhatja az
utat. A többi vállalkozás nem keresett meg bennünket konkrét igénnyel, csak azt kérték, hogy
módosítsuk a szabályzatot.
Habány György képviselő: A használható építési anyagokkal mi lesz? Hova lesznek
betárolva? Lenni kellene cserepeknek, egyéb használható anyagoknak.
Kerek Oszkár polgármester: Elszállítottuk az anyagokat onnan az Egészség Központ hátsó
udvarába. Még a régi szertár tetején lévő mázas kúpok, cserepek elszállításáról is
gondoskodtunk.
Tari István képviselő: Az ottani vállalkozók valóban megkerestek bennünket. Igaz, hogy
nem kérték, hogy milyen tevékenység miatt kérik az átminősítést. Most ha már módosításra
kerül a rendezési terv, akkor a többiek is kérni fogják.
Kassa László képviselő: Ezt én is így gondolom. Nem értettem egyet az értékesítés
módjával, ennek ellenére a testület döntött az eladásról nélkülünk, rendkívüli ülés keretében.
Ismerem a többi vállalkozót, ők is szeretnék, ha ipari terület lenne. Egyáltalán szabad-e ilyet
engedélyezni? Nem értek egyet azzal, hogy most egy ember kedvéért módosítsunk.
Tari István képviselő: Itt volt a vállalkozó rendes testületi ülésen, nem rendkívüli ülésen
történt a döntés, csak a szerződés jogi oldalának elfogadása történt rendkívüli ülésen, ahogyan
ezt meghatározta a testület, de ti nem szoktatok arra eljönni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Amikor e mellett döntöttünk, konkrét vállalkozás miatt
döntöttünk. Nem tudok róla, hogy valamely más vállalkozás konkrét igényt nyújtott volna be,
általánosságban kérték. Bizonyos konkrétumról dönthetünk.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek alpolgármester úrral. Ha konkrét dologgal állnak elő,
úgy gondolom az önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy részükre is módosulhatna a
besorolás, de tudni kelllene, hogy az adott területen milyen tevékenység folyik, mert az nem
mindegy.
Az értékesítés pedig mindenképpen előnyös, munkahely, iparűzési adó tekintetében.
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Csontos András képviselő: A lakóövezeti besorolás mit határol be?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Gazdasági ipari tevékenységet folytathat, de nem
mindent. Építési hatóság beleszól, pl. öntödére biztos, hogy nem kapja meg az engedélyt. Ez a
vállalkozás nem jár nagy zajjal.
Csontos András képviselő: Nem teljesen érthető, hogy az egyik helyen lehet átminősíteni, a
másik helyen nem.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ilyen kivétel nincs, de a testület dönthet arról, hogy
melyik területen történik a minősítés.
Csontos András képviselő: Keresztbe tettünk nekik, kérték az átsorolást, hogy esetleg más
tevékenységbe kezdjenek. Most viszont átminősítjük, Az sem biztos, hogy a válalkozás
létrejön.
Habány György képviselő: A többieket tájékoztatni kellett volna a lehetőségről, és a
költséget elosztanák egymás között.
Kerek Oszkár polgármester: Van egy világos befektetői szándék, mely alapvető, mert
munkahelyet teremt. A többieknek nem volt konkrét szándékuk, valószínűleg spekulatív
szándékkal, esetleg értékesítés céljából kezdeményeztek. Azt mondtuk, ha ilyen szándékkal
megkeresnek, létszámot foglalkoztatnak, állunk elébe. Ha bárki ilyennel előáll, támogatja a
képviselő-testület. Bízom abban, hogy létre is jön a vállalkozás.
Korábban is volt ellenvetés pl. a Belarussal, hogy miért adtuk el olyan kevés összegért, de
azóta több milliót fizettek nekünk. Ennek örülni kellene.
A Prímagáz is újabb embereket vesz fel, mely az önkormányzatnak nagyon sokat fog érni.

Csontos András képviselő: Akkor miért nem keltjük fel a többi válallkozás érdeklődését,
hátha ők is nyitottak lennének új vállalkozásra?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Addig amíg a korábbi tulajdonosok befektetési szándékkal
vették tulajdonba az ingatlanokat, most ipari befektetés szándékkal kérnék, de semmi konkrét
feladat meghatározás nem történik. A jelenlegi pedig elmondta a konkrét célját. Ha ők is
előállnak, őket is támogatná az önkormányzat.
Csontos András képviselő: Úgy látom, hogy változtak a vélemények, előbb-utóbb tudomást
kell szerezniük erről, és akkor majd megkeresnek bennünket.
Habány György képviselő: Nincs olyan képviselő, aki ne támogatná a befektetést. Az elmúlt
időszak alatt úgy volt, hogy pelletgyár épül, de nem épült. A pedagógusföldön sem történt
semmi. A Coop-hoz, Prímagázhoz semmi köze az önkormányzatnak, tőle függetlenül jöttek
létre. Az önkormányzat azonban csak munkahelyet szüntetett meg, de nem teremtett igazából.
Az nagyon jó, hogy indul a Prímagáz, de nem mi befolyásoljuk. Bízzunk benne, hogy egyre
több ilyen lesz.
Az új vállalkozó ingatlan forgalmazásával is foglalkozik, reméljük nem ilyen céllal vette meg,
és minősítteti át.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2016 júniusáig az önkormányzatnak visszavásárlásái
joga van. Körbe kell járni, hogyan vásárolhatjuk vissza. Az egy procedúra lenne.
Tari István képviselő: Mindenkinek van igazsága. Sokkal nagyobb önkormányzatok sem
tudnak munkahelyet teremteni. Ilyen esetben azonban nyitni kell, engedni kell, hogy
végezhesse a vállalkozó tevékenységét.
Kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam a többi vállalkozót is. Amennyiben olyan
hasznos tevékenységet akarnak, mely számunkra megfelelő, támogassuk. A problémám az,
hogy komoly pénzt tettek bele, hogy ott vásároltak, viszont gátolni sem szabad őket a
megfelelő tevékenységben. Álljanak elő konkrétummal, és tárgyalhatunk.
Kassa László képviselő: Nyilatkoztatni kellene az ottani vállalkozókat, hogy akarnak-e élni
ők is a lehetőséggel.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek ezzel, de amikor megvásárolták a területet egy
konkrét céllal, azt a tevékenységüket folytathatják, akkor most mi a negatív részükre?
Csontos András képviselő: A horti önkormányzat soroltatta át ipari területről lakóövezetté.
Kassa László képviselő: Mindenki munkahelyet akar, de legyünk óvatosak.
Kerek Oszkár polgármester Úgy gondolkozzunk, hogy most van egy konkrét befektető,
módosítsuk a tervet. Bevállalom, hogy megkeresem a többi vállalkozót, és ha ők is olyan
tevékenységgel állnak elő, mely hasznos a lakosságnak, önkormányzatnak, akkor
természetesen támogassuk őket is, és most együtt módosulhatna az ő részük is.
Habány György képviselő: A szerződésben benne is van, hogy átminősíttetjük, ezt
bevállaltuk, tehát ez nem is kérdés, de a többi is kapjon lehetőséget.

Csontos András képviselő: Akár december 30-án, vagy 31-én hajlandó vagyok bejönni, ha
arról kell szavazni, hogy a többi is szeretné a módosítást.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom tehát, hogy külön szavazzunk. Először szavazásra
bocsátom annak elfogadását, hogy a mostani befektetőt támogassuk:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

169/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat és Rendezési Terv módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a horti 1378/1 hrsz-ú, természetben Hort,
Bajcsy Zsilinszky út 1378/1 szám alatt található ingatlant a jelenlegi kisvárosi lakóövezetből
ipari – gazdasági övezetbe kívánja átsorolni.
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A módosítással kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonosa, a PAL Formation Transport
Kft. (5126 Jászfényszaru, Mikszáth Kálmán utca 6.) viseli.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 5 napon belül
Kerek Oszkár polgármester: A második javaslatom a témához az, hogy megkeresem a volt
Mezőgép területén lévő többi vállalkozót, hogy ők is akarják-e újabb vállakozással
módosíttatni a szabályzatot. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
170/2013. (XII.11.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat és Rendezési Terv módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
tárgyalásokat folytasson a volt Mezőgép területén vállalkozást folytatókkal a terület ipari gazdasági övezetté nyilvánításáról.
Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be a
tárgyalás eredményéről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februári ülés

Kassa László képviselő: Jegyző asszony felé lenne egy kérdésem. Hogy állunk itt a
hivatalban a jutalomosztással?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Én konkrétan egy dolgozónak sem adtam jutalmat.
Nosza László Jobbik Magyarországért Mozgalom Horti Szervezet elnöke: A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatban egy papírt szeretnék kiosztani.
Kiosztott egy sajtóban megjelent hírközlést.

Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén a nyílt ülést bezárja, és a Képviselőtestületi ülés zárt ülés keretében folytatja munkáját.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

13

