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41/2014. (III.26.)
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Tárgya:
Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
2013. évi munkájáról
Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
tevékenységéről
Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2013. évi munkájáról (Gábor Attila)
Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2013. évi munkájáról (Jáger Tibor)
2014. évi közbeszerzési terv
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
visszahívásának támogatása
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
új
ügyvezetője
megválasztásának támogatása
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
A horti 1665 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Pályázat műfüves labdarúgó pályára
Fogorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális
fejlesztéssel építés kivitelezés
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Tárgya:
Intézményi térítési díjak megállapítása
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Csontos András
3. Dr. Nagy Tamás
4. Kassa László
5. Habány György
6. Molnár Istvánné

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Kiss Edit Horti
Szociális Ellátó Intézmény vezetője, Gábor Attila mezőőr, Jáger Tibor mezőőr, Jámbor
András HÖTKE elnöke, Pauer-Nagy István KMB,
Napirend:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott
2./ Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Egyesület elnöke
3./ Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
Előadó: mezőőrök
4./ Építési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: polgármester
5./ Intézményi térítési díjak megállapítása.
Előterjesztő: jegyző
6./ Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: polgármester
7./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft
ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megbízása.
Előterjesztő: polgármester
8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról.
Előadó: jegyző
9./ Bejelentések, indítványok.
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülésen megjelentek száma 6 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy
a kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a
napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Kerek Oszkár polgármester: Nem kaptuk meg a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságtól a
jóváhagyott beszámolót, így nincs mit elfogadni. Meghívtam a körzeti megbízottat, hogy
amennyiben kérdés merül fel, válaszoljon rá.
Molnár Istvánné képviselő:
közlekedésbiztonság?

A

bűnesetek

száma

hogy

alakult?

Milyen

a

Pauer-Nagy István körzeti megbízott: Összességében csökkent a bűnesetek száma, de a
lopások száma picit emelkedett. A Közlekedési baleseteknél lévő emelkedés vadak elütéséből
származik.
Csontos András képviselő: A körzeti megbízott kér-e segítséget, ill. a Mezőgazdasági
Szövetkezet tud-e segíteni valamiben? A szövetkezetnél elkezdődnek a munkák, kérjük a
segítséget az eddigieknek megfelelően.
Pauer-Nagy István körzeti megbízott: Egyelőre nincs szükség segítségre, ha lesz szólok. A
segítséget természetesen megadjuk a szövetkezetnek..
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben van kiegészítése a napirend előadójának, kérem
tegye meg, majd a képviselő-testület tagjai tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket a
témával kapcsolatban.
Jámbor András HÖTKE elnöke: Köszönetet mondok az egyesület nevében a
pénzadományokért az önkormányzatnak és a szövetkezetnek, valamint az önkormányzatnak
még azért is, hogy a pályázat kapcsán segíti munkánkat.
Kerek Oszkár polgármester: Az egyesület tagjai azon kívül, hogy besegítenek tűzeseteknél,
ott vannak a baleseteknél, viharkároknál, ugyanakkor pályáznak is a falunak Megköszönöm
munkájukat! Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2013. évi
munkájáról
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Habány György képviselő: Többször jelzi Jáger Tibor, hogy elégedetlen a rendőrség
eljárásával, ez miből adódik?
Jáger Tibor mezőőr: Más szempontból ítéli meg a rendőrség a dolgokat, és más
szempontból én. Ez nem mindig egyezik, főleg a bizonyítékok terén.
Kerek Oszkár polgármester: Sok esetben, ha elkapnak valakit a mezőőrök, dokumentálják,
átadják a rendőrségnek, majd kis idő múlva újra elkövetnek valamit, mert nem történt velük
semmi..
A vadkamera is elhangzott a beszámolóban. Több településen van ilyen, melyek éjszaka is
tudnak felvételt készíteni, és SMS-ben képet küldenek az adott helyre.
Megfigyelő kamerákat mi is terveztünk vásárolni. Valójában be kellene kamerázni az egész
közigazgatási területet, de ez képtelenség.
Jó lenne a vadkamera is, az áruk kb. 60 E Ft-tól indul.
Csontos András képviselő: A mezőőrök munkájának van látható eredménye. A
szemétlerakásnál nem tudjuk érvényesíteni akaratunkat. Javaslom, hogy a szemét újra
eltakarításával talán csökkenteni lehetne az illegális hulladék lerakást. Önkormányzati szinten
kellene biztosítani területet, ahová el lehetne helyezni a szemetet, mert sokszor az a probléma,
hogy nem tudják hova tenni az emberek.
Kerek Oszkár polgármester: Nehéz ellenőrizni, hogy kik szemetelnek. Lehet, hogy más
településről hordják ide.
Csontos András képviselő: A kisebb kupacokból időről időre nagyobb halom lesz, mert
látják, hogy ott van, így mások is odahelyezik. Mindig nem tudják ellenőrizni a mezőőrök,
mert ketten kevesek ehhez.
Kerek Oszkár polgármester: Inert hulladéknak esetleg próbaképpen lehetne konténert
kihelyezni.
Gábor Attila mezőőr: Hatvanban helyeztek el vadkamerákat, ezek felvételét bizonyítéknak
veszi a rendőrség, így a szemetelők talán beazonosíthatók lennének.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hort két nagyobb város között fekszik, így esetleg onnan
is hordhatják ide a hulladékot, mert nem tudják a városokban hova lerakni.
Van olyan hely, ahol egy bizonyos területre elhelyezhetik szétválogatva.
Csontos András képviselő: Jó a meglátás, pl. az üveg hulladékot sem tudjuk hova helyezni.
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Kerek Oszkár polgármester: Áprilistól fogjuk megkapni a szelektív kukákat. Azt is meg
kell tanulni, hogy mit lehet elhelyezni ezekbe. Ha kiürül egy festékes doboz, veszélyes
hulladéknak minősül. Építési hulladékot el tudnánk szállíttatni.
Molnár Istvánné képviselő: Előző évekhez viszonyítva az illegális személy elhelyezések
száma csökkent, vagy növekedett?
Gábor Attila mezőőr: Területenként változó. Van 2-3 olyan hely, ahová gumik,
autóalkatrészek, műanyagok, egyéb veszélyes hulladékok kerültek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Gábor Attila mezőőr beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2013. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Gábor Attila 2013.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Jáger Tibor mezőőr beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2013. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Jáger Tibor 2013.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4. Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Meghívtam Kovács Miklóst, hogy tájékoztasson bennünket a
témával kapcsolatban, de még nem érkezett meg.
A tervezett övezeti változásoknál a védő zöldsáv kialakítások szükségesek. Eredetileg 10 m
szélesség volt meghatározva. Kértem, hogy ezt minimálisra csökkentsük, így 5 m került bele.
Ezt javaslom elfogadni, valamint meghatározni azt, hogy az adott területen milyen
tevékenység folyhat.
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Ezek is le vannak írva: faipari tevékenység, élő állat vágása, zajos gépgyártás. Füst, zaj,
vegyipari anyagok termelését ki kellene zárni. Erre van lehetősége a testületnek.
Levegőszennyező tevékenységet ne lehessen végezni.
Mi a vélemény ezzel kapcsolatban?
Csontos András képviselő: Próbáltam elolvasni a rendeletet. Beépítettséget, vállalkozások,
építési övezetek besorolását az országos építési szabályzatban meghatározottak alapján lehet,
elvégezni, ezen nem tudunk változtatni.
Az ottani tényeket kell figyelembe venni, annak alapján lehet dönteni erről. Ne essünk
túlzásokba a tiltásokkal kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt most kell beszabályoznunk, ha már megy egy vállalkozás,
nehéz változtatni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ezek a változások a mezőgép területére vonatkoznak, a
település központjában. Külső területeken akár egy autófényező vállalkozás is létesíthető.
Molnár Istvánné képviselő: Ezek a dolgok elfogadhatók, felsőbb szabályozáson úgysem
tudunk változtatni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A rendeletet még nem kell elfogadni, csak a tervező
megbízásáról van szó. Hatóságok visszajelzése után tudja elfogadni a testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az övezeti változással kapcsolatos javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
33/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat tervezett
övezeti változtatásával egyetért.
Felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: jegyző
5. napirendi pont megtárgyalása:
Intézményi térítési díjak megállapítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az önkormányzati kft. kidolgozta azokat a díjakat,
melyeket ebben az évben alkalmaznánk. Az óvodában nem állapítanánk meg csak a napi
ellátását. Iskolában alsós, felsős bontásban lenne különbség.
A szociális ellátottaknál a./ és b./ variációt tettünk bele.
a. / variációnál az önkormányzati kft. rendelné meg az ételt.
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b./ variációnál közvetlenül az önkormányzat rendelné meg a Mátra Party-tól – minden ebéd
után kapunk támogatást, így 480 Ft-ért tudnánk biztosítani ebédet. Többen visszatérnének,
ugyanis elmentek a Mátra Partyhoz, mert közvetlenül tőlük olcsóbban vásárolhatnak. Átvenné
az önkormányzat és megbízást adna rendelésre, térítési díj beszedésére a szociális ellátó
intézménynek.
Kerek Oszkár polgármester: A szociálisan rászorultaknak 550 Ft helyett 480 Ft-ért tudnánk
biztosítani az ebédet. Nekünk sem lenne mindegy, többletbevételhez juthatna az
önkormányzat a különbözet miatt.
Csontos András: Az önkormányzatnak mi a jó benne?
Kerek Oszkár polgármester: Normatívát kapnánk rá.
Kiss Edit intézményvezető: A szociális étkeztetésen magasabb kiadás jelentkezik, mint
amennyit be tudunk szedni, ezért hátrány nekünk. Jelenlegi önköltség magas 785 Ft plusz
kiszállítás, plusz műanyag edény – 1050 Ft. A kft-nél képződik egy bizonyos plusz önköltség,
mely felszámításra kerül. Az érdek az, hogy minél több igénylő legyen, több a normatíva, így
több marad nekünk is.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Kft-nek vannak dolgozói, akik részt vesznek az
étkeztetésben, plusz önköltséget kell felszámolnia. Ha az önkormányzat közvetlenül rendeli,
nem kell plusz munkaerőt biztosítani, mert vannak dolgozóink, így nem külön kiadás.
Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető: Ha az árat nézzük, és az ajándék ebédet visszaosztjuk,
akkor nem több a kft-n keresztül sem.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az áfa különbséget is megnyerjük, és a közvetlen
vásárlás miatt nincs plusz költség. Több igénylő esetén, több a normatív bevétel is.
Csontos András képviselő: Ha jól értettem, pl. 700 Ft-ért megkapja az önkormányzat, a
szociális étkezőre kap 220,- Ft támogatást. Áfás az ebéd, áfásan kifizetjük a Mátra Partínak.
az egyén 480-at fog fizetni, ennek az áfája 100,- Ft. A különbözetet vissza lehet igényelni.
Kiss Edit intézményvezető: Jelenleg 30 szociális étkező van, de több étkező esetén több
lenne a támogatás, így több pénzünk maradna. A létszám növelésével párhuzamosan nőne az
állami támogatás.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A normatívákból tudtuk fizetni a dolgozókat.
Csontos András képviselő: A Kft. bevétele így csökken, vagy nem?
Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető: Igen, mindenképpen csökken.
Kassa László képviselő: Az étkeztetés kedvezőtlenebb volt a Kft-n keresztül.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Igen, de csak a szociális étkezés. Az eddigi módon
elveszítjük a szociális étkezőket.
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Kerek Oszkár polgármester:. Ha alacsonyabb áron meghirdetjük a szociális étkezést, akkor
ismét megnövekedhet az étkezők száma. A bérkiesést így tudjuk kicsit csökkenteni.
Habány György képviselő: Az emelkedés 6,6 – 10,4 % között mozog, ezt az infláció
mértékéhez képest túl magasnak tartom. Mi az oka ennek?
Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető: 3% lenne az infláció., de az élelmiszer árak magasabb %ban emelkedtek, van amelyik 15-20 %-kal. 2011. óta nem volt térítési díjemelés.
Ugyanannyi volt a díja az alsós gyermeknek, mint a felsősnek, pedig ők sokkal kevesebbet
esznek. Az emelkedés 31-48 Ft/nap lenne az óvodástól az iskoláskorúakig, ami viszont nem
mondható soknak. Közvélemény kutatást végeztem a szülők körében, elfogadhatónak tartják
az emelés ilyen mértékét.
Habány György képviselő: Azt nem írom alá, hogy a gyerek mérete szerint fizet térítési
díjat. Olyan is van, hogy a kisebb gyerek többet eszik, mint a nagyobb.
Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető: Akik ismerik ennek a rendszerét, tudják, hogy hogyan kell
adagolni, és ez korcsoport szerint van (alsós-felsős). Máshol is így működik.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy továbbra is a kftn keresztül menjen a szociális étkezés.
A képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az önkormányzat közvetlenül a beszállítótól
rendeljen ebédet az szociális étkezők részére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (III. 26.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(rendelet mellékelve)
6. napirendi pont megtárgyalása:
Közbeszerzési Szabályzat
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A Közbeszerzési Tervet bármikor megváltoztathatja a testület,
amikor szükséges. A kiküldött anyagban leírtak alapján javaslom a terv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal és az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2014.

A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható
időpontja

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó
1. Egészségház II. ütem

2.

február

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A teljesítés
ideje
év

hó

2014 április 32.615.251

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

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és
Kerek Oszkár polgármester: A társulás előterjesztése alapján szavaznunk kell Decsi Ferenc
ügyvezető visszahívásáról, mivel más munkakörben kívánják alkalmazni. Helyette Kakuk
Imrét kívánják megbízni erre a feladatra, aki az ASA területi vezetője volt Gyöngyösön.
Szavazásra bocsátja Decsi Ferenc visszahívásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról és az új ügyvezetőjének
megválasztásáról
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarján út 3.) tagja úgy dönt,
hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatával támogatja a társaság
ügyvezetőjének Decsi Ferenc 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. szám alatti lakosnak
ügyvezetői tisztségből történő visszahívását a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi 31.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján, valamint Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetését.
Hort Község Önkormányzata felhatalmazza Hort község polgármesterét, hogy a soron
következő ülésen Hort Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági
jogokat Hort Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak
megfelelően gyakorolja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Decsi Ferenc ügyvezető
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntető okiratát Hatvan Város
Önkormányzata polgármester, Hatvan Város Önkormányzata tag nevében aláírja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Hort község polgármestere a jegyző útján
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Kakuk Imre kinevezésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról és az új ügyvezetőjének
megválasztásáról
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarján út 3.) tagja úgy dönt, hogy
a társaság soron következő taggyűlésén szavazatával támogatja Kakuk Imre 3281 Karácsond,
Alkotmány utca 7. szám alatti lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron
következő taggyűlés napjáról számított határozatlan időtartamra. Kakuk Imre vezető
tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el jelen előterjesztés 1./ számú
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés
rendelkezései szerint, melyre tekintettel bruttó munkabére 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint
összeg.
Hort Község Önkormányzata felhatalmazza Hort község polgármesterét, hogy a soron
következő taggyűlésen Hort Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében
tagsági jogokat Hort Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
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Felelős: Hort község polgármestere a jegyző útján

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Annyival kiegészíteném a beszámolót, hogy
informatikailag bővíteni kell az eszközöket. Most még tudjuk végezni a munkánkat, de
hamarosan ez a felszereltség kevés lesz.
Megváltozott a köztisztviselők továbbképzése, kötelező kreditpontokat kell szerezni. Sajnos
többlet kiadást jelent az önkormányzatnak, de nem tehetünk ellene semmit.
Kerek Oszkár polgármester: Iktatott ügyek száma: kb. 8000, de volt 12 000 is korábban.
A járásba be kellett ruháznunk bútorokat, technikai eszközöket, személyeket is adtunk.
Lényegesen csökkent a létszám, a feladatok viszont nem, így leterheltek a dolgozók. Sokszor
adódik informatikai probléma.
30 gyermek született – ez elég pozitív dolog a környező településekhez képest. Óvoda és
iskola tekintetében ez pozitív dolog, hiszen lesz utánpótlás.
Bölcsőde, családi napközi megoldása nagyon hasznos lenne. Ha lesz pályázati lehetőség, jó
lenne élni vele.
Molnár Istvánné képviselő: Nyolc pár kötött házasságot, és 12 esetben történt apai elismerő
nyilatkozatot tett. Ennyit változott a világ.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: Megérkezett Kovács Miklós tervező. Kérem, hogy térjünk
vissza a 4. napirendi pont tárgyalásához.
Csontos András képviselő: Faipari tevékenységet hogyan lehet meghatározni?
Kovács Miklós tervező: Nem határozhatunk meg konkrét határértékeket. Körülírásos
módszerrel dolgoztuk ki a módosítást. Létre lehet hozni egy helyi rendeletet, ki lehet jelölni
egy bizottságot annak megítélésére, hogy elfogadható-e az oda települni akaró tevékenység,
vagy nem. Ha van mindenféle működési engedélye, nem tehetünk semmit.
A korábbi rendezési terv módosításának volt olyan célja, hogy ne alakuljon ki a település
közepén olyan tevékenység, mely zavarja a lakókat. Próbáljuk ezeket a település külsőbb
területe felé terelni.
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Most visszafordítanánk ezt a szabályozást. „Nem jelentős zavaró hatású tevékenység
folytatható” – erre módosítanánk. A jelentős zavaró tevékenység meghatározását áthárítjuk az
építési hatóságra.
Szerencsésebb a kevés dolgot letiltani, mint a bővebb tevékenységi köröket engedélyezni.
Megelégszünk-e az országos jogszabályok által biztosított lehetőségekkel, vagy mi
korlátozzuk a lehetőségeket? Szükségessé vált az ottani tevékenység bővítése, ezért szükséges
valamelyest engedni a korábbi koncepcióból.
El kell dönteni, hogy mi fér ebbe bele. Saját fékeket be lehet építeni a kiküldött javaslatok
alapján.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Lehetne esetleg „zajos” faipari tevékenységre módosítani?
Kovács Miklós: Nem tudjuk mérhető dimenziókkal felszerelni a tevékenységet, és nem
tudjuk, hogy az építési hatóság mit sorol ide.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm Kovács Miklósnak, hogy rendelkezésünkre állt.
10./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállító cég működéséhez szükséges hozzájárulásról
való döntést márciusra halasztottuk, de most azt javaslom, hogy az áprilisi zárszámadás után
szavazzunk róla.
Villamos energia szolgáltatásról június 30-ig kell döntenünk.
Készíttettem vizsgálatot ezzel kapcsolatban. A számlák alapján jóval magasabb összeget
fizettünk a szolgáltatásért, mint az elfogadott ár. Szeretném az összes számla vizsgálatát
elvégeztetni, és ha beigazolódik, hogy nem jól számolták el, üljünk ismét össze, és beszéljük
meg a tennivalót. Június 30-án válthatunk, de korábban kell döntenünk, legyen idő esetleg a
felmondásra.
Kidolgoztatom a következő 1-2 hétben, és meglátjuk, mit tehetünk. Áprilisban szeretnék ezzel
foglalkozni ismét.
Erdélyi Ferenc Bajcsy-Zs. úti lakos jelezte, hogy eladná a ravatalozó melletti kertjét.
Alkalmas lenne parkoló létesítésére a terület. Javaslom, hogy vásároljuk meg 150 E Ft-os áron
a területet.
Csontos András képviselő: Vegyük meg, de ne nézzen úgy ki, mint a Hold úton megvásárolt
terület. Tartsuk karban ezeket a területeket.
Molnár Istvánné képviselő: 150 E Ft-ért megéri, hogy ott parkoló legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az ingatlan megvásárlásának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: A horti 1665 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a horti 1665 hrsz-ú, természetben Hort,
Bajcsy Zs. út 32. szám alatt található, Erdélyi Ferenc és Dr. Erdélyi Enikő Hort, Bajcsy Zs. út
32. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonában álló 2252 m2 területű, kivett lakóház, udvar
megnevezésű ingatlanra a tulajdonosok felé 150.000,- Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint
összegű vételi ajánlatot tesz.
Az ingatlannak a kerítésen kívül található része kerül megvásárlásra, melynek pontos területe
a földmérést követően kerül meghatározásra.
A vételi ajánlat elfogadása esetén felkéri a jegyzőt az ingatlan megosztási eljárás
lefolytatására, az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonjog bejegyzési eljárásban
való képviseletre.
Az ingatlan kimérésével és megosztásával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat fedezi.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Az MLSZ műfüves pályára pályázatot írt ki. Kispályáról van
szó, akár játszótér mellé, glóbusz helyére lehetne esetleg. kb. 10 M Ft lenne az önerő. (40x20
m) Javaslom, hogy pályázzuk meg, amennyiben hozzá tudunk jutni az önerőhöz, akkor
megépülne, ha nem, akkor nem épülne meg. Pályáznánk önerőre is.
Csontos András képviselő: Mit fog szolgálni a pálya?
Kerek Oszkár polgármester: Gyerekeknek lenne lehetőségük sportolásra.
Csontos András képviselő: Az iskolaudvarban tudnám elképzelni, a faluközpontban nem
tartom jó ötletnek.
Kerek Oszkár polgármester: Ha úgy adódna, a felnőtteknek is kellene lehetőséget
biztosítani.
Csontos András képviselő: A járdaépítést fontosabbnak tartanám, mindenkit szolgálna.
Habány György képviselő: Egyetértek vele, de ha erre van lehetőség önrésszel együtt
pályázni, akkor induljunk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a műfüves pályázaton indulás
szándékának elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
39/2014. (III.26.) KT határozat
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Tárgy: Pályázat műfüves labdarúgó pályára
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett műfüves pálya építésére kiírt pályázatra.
A megvalósításhoz szükséges 30% önerőt az Önkormányzat szintén pályázat útján kívánja
biztosítani.
A megvalósításra abban az esetben kerülhet sor, ha az önerőre benyújtott pályázat is pozitív
elbírálásban részesül.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Meghívtuk Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadót, hogy adjon
tájékoztatást a közbeszerzési eljárás eredményéről az Egészség Centrum II. ütemével
kapcsolatban.
Dóka Zsolt: Tájékoztatást ad arról, hogy 3 meghívott vett részt az eljárásban. Ismerteti az
összegeket. Felhívást kaptak hiánypótlásra az ajánlattevők, de csak a Centervill Kft. tett ennek
eleget, egyébként is az ő ajánlata a legkedvezőbb.
A megvalósításhoz az önkormányzatnak kell biztosítania 1,7 M Ft-ot. Az előterjesztést
mindenki kapta, úgy tudom.
Kerek Oszkár polgármester: Az orvosi rendelő áthelyezésénél 5 ajánlat volt, a
legkedvezőbb ajánlathoz 5 M Ft-ot hozzá kellett tennünk. Voltak külön költségek is. Azt
hiszem az 1,7 M nem okozhat gondot.
A kisebbik rész az eszközbeszerzés, mely lassan készen is lesz, ezt mi bonyolítottuk. A
33,990 M Ft nettó pedig a kivitelezés. Az önrészt kifizetjük, majd visszakapjuk a pénzt.
Nekünk nem kerül semmibe. A többit a kivitelezőnek kell az állammal megvalósítani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez volt a legkisebb összegű pályázó, miért van a
különbözet?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A tervezés idejében árazták be, azóta áremelés történt,
a különbözetet kell nekünk fizetni, ebből adódik az 1,7 M Ft.
Dóka Zsolt: A műszaki tartalom adott a pályázatban, azt be kell tartani kőkeményen. Nem
sérülhet a funkció. A kisebb módosításokat támogatni szokták, ha ésszerű, praktikus, és nem
sérül a funkció. Ha több valósul meg ez által, akkor rákérdezhetnek, ezért jellemzően azt kell
megvalósítani, ami a pályázatban szerepel. Minden módosítást írásban támogatottan lehet
csak elvégezni. Nem kell túlszárnyalni a megvalósítással.
Ha elfogadja a testület az előterjesztést, eredményes eljárást tudunk hirdetni, és értesítem az
ajánlattevőket.
Elfogadás után 10 nappal lehet a kivitelezővel megállapodást kötni, és az építéshatóság felé
bejelenteni az építési szándékot.
A kapcsolattartó a kiértesítéssel egy időben tájékoztassa a támogatót az eredményességről,
majd a kivitelezés menetéről, állapotáról folyamatosan.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A költségvetés tartalékából kell biztosítani a
különbözetet, valamint minősített többséggel név szerinti szavazással kell dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás lezáró döntésének
meghozatalát. Kéri, hogy a Képviselő-testület tagjai név szerint szavazzanak.
A Képviselő-testület az alábbiak szerint szavazott:
Kassa László: igen
Csontos András: igen
Habány György: igen
Kerek Oszkár: igen
Dr. Nagy Tamás: igen
Molnár Istvánné: igen
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: Fogorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel
építés kivitelezés
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Fogorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

1. az eljárás eredményes
2. Az érvényes ajánlatot tevő neve, címe és ajánlatának az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme:
CENTERVILL KFT.
3000 HATVAN, PINTÉR ISTVÁN U. 893/69 HRSZ
Ajánlati ár: 33 990 945 Ft + ÁFA
3. A nyertes ajánlat:
CENTERVILL KFT.
3000 HATVAN, PINTÉR ISTVÁN U. 893/69 HRSZ
Ajánlati ár: 33 990 945 Ft + ÁFA
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlat.
4. Az ellenszolgáltatás fedezetére rendelkezésre álló keretösszeget 1 747 131 Ft
összeggel kiegészíti a költségvetés tartalék része terhére.
5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
EMBER-LAK KFT.
1157 BUDAPEST, NYÍRPALOTA ÚT 71. 4/16.
Az ajánlattevő ajánlata hiányosságait felhívás ellenére határidőben nem pótolta,
hiánypótlást nem nyújtott be. Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
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HÁZ-REND-SZER KFT.
1061 BUDAPEST, LISZT FERENC TÉR 10. II/3.
Az ajánlattevő ajánlata hiányosságait felhívás ellenére határidőben nem pótolta,
hiánypótlást nem nyújtott be. Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
6. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezés a határozat melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a Polgármestert, hogy azt az ajánlattevőknek küldje meg az
eljárás eredményhirdetéseként.
7. Felkéri a Polgármestert a nyertessel a közbeszerzési szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mivel a szociális étkeztetéssel kapcsolatban a b./
változatot fogadta el a Képviselő-testület, módosítani kell a Szociális Ellátó Intézmény
Alapító Okiratát, és az SZMSZ-t is módosítani kell.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének
7/2014. (III.26.) Önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011. (XII.1.)
Önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító
Okiratának módosítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2014. (III.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

7. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazat szám: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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Kormányzati funkciók

Száma:

Megnevezése

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

101042

Gyermekjóléti szolgáltatás

107052

Házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

10.1 Hatályon kívül helyezve
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be.
Határidő: 5 napon belül
Felelős: jegyző
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Képviselő-testület az önkormányzati segélyek
elbírálásának egy részét polgármesteri, más részét jegyzői hatáskörbe adta azzal a feltétellel,
hogy negyedévenként számoljanak be ezek elbírálásáról.
Polgármesteri hatáskörben 7 esetben került sor átmeneti segély, és 7 esetben temetési segély
folyósítására, valamint jegyzői hatáskörben 5 esetben történt közgyógyellátás megállapítására.
Habány György képviselő: A választásokkal kapcsolatban kérdezem, hogy nem horti lakos,
hogyan szavazhat Horton, valamint lesz-e lomtalanítás? Javaslom, hogy legyen tavasszal is.
Laczikné dr. Barati Katalin: Lakóhely szerinti önkormányzathoz kell benyújtani papíron,
vagy a választás.hu-n elektronikusan az átjelentkezés iránti kérelmet. Az ottani jegyző
állapítja meg, hogy máshol szavazhat.
Habány György képviselő: A Lourdes-i barlangot ki engedélyezte, hogy ott legyen, ki
engedte, hogy felszedjék a bejárót?
Kerek Oszkár polgármester: A bejáróval szembeni tulajdonos kérte, hogy el szeretné
szállítani az átereszeket, mivel ők rakták le.
Habány György képviselő: A templom környékén kivágták a fákat, és be lett kátyúzva az út
is. Előbb-utóbb parkolót is lehetne oda építeni.
Kerek Oszkár polgármester: Igen, némi kátyúzás történt. Egyházi területre nem építhetünk
parkolót. A fákat pedig az egyház vágatta ki.
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Csontos András képviselő: A kegyhelyről beszéljünk, ki építtette, és hogyan?
Kerek Oszkár polgármester: Az egyházra hagyott 1,5 M Ft-ot Tóth Johanna a Lourdes-i
barlang megépítésére, de az egyház nem építette meg az elmúlt 3,5-4 év alatt. A bankban
tartotta a pénzt. Megkeresett az egyházközség elnöke, hogy valósítsuk meg a barlang
megépítését.
Az egyház nem szerette volna, ha a régi helyén épül meg, mert távol lenne a templomtól. Így
került sor az Orvosköz elején lévő közterület kijelölésére.
Megkerestem a régészeti hatóságot, mivel az kiemelt védelmi környezet. Hozzájárultak a
megépítéséhez az elképzelés szerint.
Több téma nem lévén megköszönte a megjelenést, az ülést berekesztette.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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