JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én
megtartott üléséről.

Határozat
száma:
105/2014.(IX.10.)
106/2014.( IX.10.)
107/2014.( IX.10.)
108/2014.( IX.10.)
109/2014.( IX.10.)
110/2014.( IX.10.)
111/2014.( IX.10.)
Rendelet száma:
11/2014.( IX.10.)

Tárgya:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről
Bursa Hungarica pályázat
Hort módosuló Településrendezési Eszközeihez kapcsolódó
partnerségi egyeztetések
Hort módosuló Településrendezési Eszközeihez kapcsolódó
partnerségi egyeztetések civil szervezet bevonásával
Iskolai sport támogatása
Hort község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló
Tárgya:
Hort Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Dr. Zólyomi Géza Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,
Horváth Gábor tűzoltóparancsnok (Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság), Cseh Katalin
Bernadett Kult. Centr. igazgató, Fabu Anna Márta (Óvoda Szakszervezet), Kerekné Aradi
Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor Gáborné védőnő, Kiss Edit Szoc.
Ellátó intézményvezető, Godó István Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Dencs Zsuzsanna
Kft. ügyvezető, Jámbor András HÖTKE elnöke, Terényi Mihály HÖTKE tag.
Napirend:
1./ Beszámoló Hort község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Gábor tű. alezredes, parancsnok
2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előterjesztők: Vargáné Hegyi Mónika, Fodor Gáborné védőnők
3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
5./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló Hort község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Ez az első eset, amikor a katasztrófavédelem beszámol a
képviselő-testületnek. Mindenki megkapta a beszámolót. Készítője Horváth Gábor tű.
alezredes.
Dr. Zólyomi Géza: Nincs rá jogszabályi előírás, hogy beszámolót kell készítenünk. A
kirendeltséghez 55 település tartozik, szükségét láttam annak, hogy sor kerüljön minden
településen a tájékoztatásra. Tájékoztatást ad a katasztrófavédelem átalakulásáról. Országos
vízügyi hatóság is beépült a katasztrófavédelembe. Jelentős jogkörrel bővült tevékenységünk.
A Prímagáz miatt I. kategóriás település Hort, így évente gyakorlatot kell tartani.
Kiépült a várva várt riasztó rendszer a MoLaRi, melyet az OKF finanszírozott.
A HÖTKE megalakulása nagyon előnyös a település számára, hiszen nagyon sok esetben
segítettek az eddigiek során tűz, vihar, víz okozta veszélyhelyzet alkalmával. Gratulálok
működésükhöz!
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon örülök a MoLaRi tornyoknak, mely létrehozásában
lelkesen képviselte településünket Zólyomi alezredes úr. A HÖTKE tagjai valóban részt
vesznek minden olyan eseményen, ahol segíteni tudnak. A másik dolog a tűzoltóautó,
melynek szintén nagyon örülünk a szorgalmas, lelkiismeretesen dolgozó HÖTKE tagjaival
együtt. Átadja a szót a Képviselő-testületnek.
Csontos András: Hogy alakulnak a személyi, tárgyi feltételek a bővített feladatokat
figyelembe véve?
Dr. Zólyomi Géza: Jó néhány önkéntes tűzoltót képeztek ki 680 órás tanfolyamon. 2012-ben,
amikor felállt az új rendszer, kevesebb feladattal bírtunk, azóta folyamatosan nőnek a
feladatok, hatáskörök. Személyi átcsoportosításokat már végeztünk, és még fogunk is. 182 fő
tartozik a kirendeltséghez, ebből Gyöngyösön 12 fő van. Szükség lenne jogi végzettségű
szakemberre, nagyban segítené munkánkat.
Csontos András képviselő: Ha ellenőrzés történik, mit tartalmaz a vizsgálat? Lerohanhatnak
bennünket a hatóságok?
Dr. Zólyomi Géza: Tűzvédelmi szempontból történhet ellenőrzés, ill. ammónium-nitrát is
van a szövetkezetben, ezt is ellenőrizheti az iparbiztonság, attól függetlenül, hogy nem éri el a
nagyobb mennyiséget. Semmiképpen nem lerohanással történik az ellenőrzés, az én kollégáim
nem így tartják ellenőrzéseiket.
Kassa László képviselő: I. osztályba sorolás mit jelent, hiszen eddig is itt volt a prímagáz, és
nem volt erre szükség. Milyen veszélyt jelent ez a településnek?
Dr. Zólyomi Géza: Megtörtént a települések besorolása, így I-III. kategória valamelyikébe
mindenki be van sorolva. Ahol árvíz van, már minimum II. besorolású. Horton a Prímagáz,
viharveszély, patakok, víz miatt történt az I. kategóriába sorolás. Ezek közül a gáz a
legveszélyesebb, mivel robbanó elegy. A besorolás nem káros a településnek, sőt a lakosság
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számára kötelező tájékoztatások még pozitív hatással is bírnak. A PV szervezetek számának
50 főnek kell lennie. Ez a besorolás határozta meg a létszámot. Bármilyen veszélyhelyzet
esetén, az ő segítségükkel tudnak hozzálátni a feladatokhoz a polgármester irányításával. Ez
inkább biztonságot ad a település számára, és előnyére válik mindenképpen.
Molnár Istvánné képviselő: Ütemezetten ellenőriznek a Prímagáznál, szúrópróba szerűen,
vagy milyen szempontból?
Dr. Zólyomi Géza: Ütemezetten is ellenőrizzük mi is, ill. a megyei hatóság is. Vasúton
szállítják be az árut, mely rendkívül veszélyes, ennek szintén megvannak a szabályai.
A létesítmény gyakorlatait is ellenőrizzük, 2 évente van nagy gyakorlat, évente kisebb.
Lakosságvédelmi szempontból a legkedvezőbb védelem biztosítása a cél.
Molnár Istvánné képviselő: Ha elszabadul pl. egy tartály tartalma, mi történik, mit kell
tenni?
Dr. Zólyomi Géza: A Megyei Igazgatóság főügyeletese a MoLaRi segítségével tájékoztatja a
lakosságot, hogy mit kell tenniük. Pontos lemodellezett szituációk vannak. Hatvan és Ecséd
felé kell a kitelepítést végezni. Katasztrófa esetén megérkeznek az olyan egységek, melyek
méréseket végeznek a gáz levegőbe került mennyiségét illetően. Áramtalanításnak kell
történni.
Kerek Oszkár polgármester: Az emberek nagy része nyugodt addig, amíg nem történik baj.
Tekintettel arra, hogy 100 %-os védelem nem létezik, ezért mindent meg kell tennünk azért,
hogy minél védettebbek legyenek a lakosok. Megyei katasztrófavédelmi ügyeletes fogja
bemondani, hogy mi a lakosság konkrét feladata. Nagyon fontos a riasztó rendszer.
Dr. Zólyomi Géza: A Prímagáz fokozottan tűz és robbanásveszélyes üzem. A szigorú
szabályok biztosítják azt, hogy biztonságos üzem legyen. Ha mégis történik valami, ezért
vannak a tájékoztatások.
Habány György képviselő: Szokták-e tájékoztatni a biztosítókat arról, hogy milyen
veszélyek vannak, ill. kérdezi-e a biztosító?
Dr. Zólyomi Géza: Sosem foglalkoztak ezzel egyik oldalról sem.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Elkészült az Egészség Központ II. üteme. Mindannyian
örülhetünk, hogy uniós pénzből modernebb körülmények között végezhetik munkájukat a
védőnők. Szeptember 26-án 10.30 lesz az átadó ünnepség.
Tari István képviselő: Szétnéztek-e már az új helyen?
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Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Igen, jártunk már ott, még esetleg apróbb belső
dekorálásokat fogunk végezni. A mostani uniós előírásoknak maximálisan megfelel. Egyedi
fűtés lett kialakítva, eddig az iskola fűtésrendszerének a végén voltunk. Várjuk a költözést.
Köszönjük a lehetőséget!
Dr. Nagy Tamás alpolgármester Nagyon részletes a beszámoló. A nővédelmi tanácsadás
címszónál vizsgálatok propagálását írták le. Ha nem szervezne az önkormányzat ingyenes
nőgyógyászati szűrővizsgálatokat, nem lenne lehetőség ilyen módon szűrésre, mert minden
fizetős lett. Mammográfia Egerben van, ezért sok nő szűrővizsgálata elmarad. A tüdőszűrés is
pénzes vizsgálattá vált. A mobil szűrés hol működik, hol nem.
A férfiak prosztata vizsgálata ingyen nem érhető el szűrővizsgálatként. Szeretném javasolni,
hogy a hölgyeken kívül a férfiaknak is szervezzük meg, szükségük lenne szűrővizsgálatra. A
hatvani kórházban egy urológus van, aki nem győzi a szűrővizsgálatokat napi munkája
mellett. Meg kellene találni a módját ezeknek a szűrővizsgálatoknak is.
Molnár Istvánné képviselő: Jó lenne vastagbélszűrés is, talán vérvizsgálatból is lehet.
Kerek Oszkár polgármester: El kell gondolkodnunk azon, hogy mivel lehetne bővíteni az
Egészség Központban végezhető vizsgálatokat.
A védőnők munkájával elégedettek lehetünk. Örülök, hogy új hallásvizsgáló készüléket
tudtunk vásárolni, a nők ingyenes szűrővizsgálatát is meg tudjuk oldani néhány éve.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2013 évi és 2014 I.
félévi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztésben benne van, hogy alakult az önkormányzat
és intézményei I. félévi gazdálkodása. Várom a hozzászólásokat.
Tari István képviselő: Az önkormányzat a lehető legprecízebben végezte gazdálkodását. A
táblázatok tükrözik a bevételi, kiadási oldalt. Jelenleg 53 M Ft tartalékkal rendelkezik az
önkormányzat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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106/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 3/2014. (II.05.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi
költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Adatok Eft-ban

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított
2014. I. féléves Teljesítés
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
536.194
561.167
183.010
50,1 %
536.194
561.167
186.055
50,6 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. I. félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként az 1.sz mellékletben kerül bemutatásra.
4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. I félévi költségvetési kiadásait:
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.sz melléklet tartalmazza.

5. Az intézmények kiadásainak 2014. I. féléves teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
6. Az intézmények bevételeinek 2014. I. féléves teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített létszám-előirányzatát a 4. sz.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6

8. Az Önkormányzat részére 2014. év első félévében folyósított normatív támogatások
alakulását az 5.sz. melléklet tartalmazza.
9. A Képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott szervezetek támogatásának első
féléves alakulását a 6.sz. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzati tartalék felosztását a 7.sz. melléklet tartalmazza.
11. A 2014. év első félévi pénzkészletének alakulását a Képviselő testület a 8.sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, jegyző
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: A rendeletmódosítást megbeszéltük a bizottságban a pénzügyi csoport
dolgozóival. Elfogadásra ajánljuk.
Lakatos Georgina gazdálkodási előadó: Irányítószervi támogatásként az intézményeknél
bevétel mutatkozott, az önkormányzatnál kiadás, ez által növekedtek a számok, és 561 M Ftra kellett módosítani az összeget.
Kerek Oszkár polgármester: Ennek arányában kell módosítanunk a rendeletet. Szavazásra
bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3./2014. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Bursa Hungarica pályázatot kiírta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma. Dönteni kell a testületnek a csatlakozásról. Október 1-ig kell
elküldeni a nyilatkozatot.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy továbbra is
csatlakozzunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2014. (IX.10.) KT határozat

Tárgy: BURSA HUNGARICA pályázat
Hort Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, az „A” és „B” típusú kiíráshoz
egyaránt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat
benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az építési szabályzat módosításához partnerségi
egyeztetésről szóló határozatot kell hozni. Érintett ingatlanok tulajdonosaival, szomszédokkal,
esetleg a civil szervezetekkel lehet egyeztetést folytatni. A civil szervezeteket csak a testület
döntésével kell bevonni. A szomszédokat, érintetteket kötelező.
Kerek Oszkár polgármester: Esetleg tűzoltó egyesületet lehetne bevonni.
Csontos András képviselő: Csak azokat vonjuk be, akiket fontos, nem szükséges másokat
bevonni.
Habány György képviselő: Javaslom, hogy a tűzoltó egyesületet vonjuk be.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja a partnerségi egyeztetésekről szóló határozati
javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Hort módosuló
egyeztetésekről

Településrendezési

Eszközeihez

kapcsolódó

partnerségi

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény
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32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladat- és jogkörében eljárva meghozza Hort
településszerkezeti tervének módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetésekről szóló
határozatát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Hort Község Településfejlesztéssel és
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak:

1. Általános rendelkezések
1.1 Jelen szabályozás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok
megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési
lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága, oly módon, hogy
mindez hatékony módon segítse a település fenntartható fejlődését.
1.2. E szabályzat hatálya Hort Község közigazgatási területére, a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásában közreműködő
partnerekre terjed ki.
1.3. E szabályzat értelmében partner: Hort Község adott településfejlesztési és
településrendezési dokumentuma kidolgozásával, módosításával érintett területrész lakossága,
érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezete, valamint egyház, egyházi szervezete.
2. A tájékoztatás módja
2.1. Partnerségi egyeztetés (továbbiakban: part.e.) a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
(továbbiakban:Korm. rendelet) meghatározott dokumentumok és eljárások fajtái szerint az
alábbi szakaszokban történik:

A

Dokumentum
(valamint
módosításaik)

1.

1.Településfejlesztési
koncepció

Egyeztetésének
és
elfogadásának
eljárási
szabályai
1.1. Korm.
rendelet 30.§

C

B
Egyeztetési szakasz

„előzetes tájékoztatási szakasz”

„véleményezési szakasz”

van partnerségi egyeztetés

van partnerségi egyeztetés
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szerint

2.

2.Integrált
településfejlesztési
stratégia - ITS

2.1 Korm.
rendelet 31. §
szerint

nincs partnerségi egyeztetés

van partnerségi egyeztetés

van partnerségi egyeztetés

van partnerségi egyeztetés

3.2.
Egyszerűsített
eljárás a Korm.
rendelet 41.§
szerint

nincs partnerségi egyeztetés

van partnerségi egyeztetés

3.3. Tárgyalásos
eljárás a Korm.
rendelet 42. §
szerint

nincs partnerségi egyeztetés

nincs partnerségi
egyeztetés

3.1. Teljes
eljárás a Korm.
rendelet 36-40. §
szerint

3.

3.Településrendezési
eszközök
(településszerkezeti
terv – TSZT, helyi
építési szabályzat –
HÉSZ)

2.2. A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján a tájékoztató megjelenése előtt legalább 4
munkanappal.
2.3. A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját és a
javaslatok, vélemények beadásának határidejét.
2.4. A tájékoztató az: önkormányzat honlapján illetve munkaidőben az önkormányzat hivatali
helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban
legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, illetve az
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 nap időtartamig.
2.5. A település egészére kiterjedő településrendezési eszköz (településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat) teljes eljárása során legalább egy alkalommal települési fórumot kell
tartani.
3. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
3.1. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt írásos
formában a képviselő-testület hivatalában a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva
az előzetes tájékoztatási szakaszban 21, a véleményezési szakaszban 30 napon, illetve az
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül lehet benyújtani.
3.2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés
általános rendje szerint történik.
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3.3. A partner a 2. 1. pontban meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti
előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá meg kell
jelölje az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.
3.4. Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3. 1. pontban meghatározott határidőn
belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további –azaz a véleményezési- szakaszban
nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
3.5. A partner a véleményezési szakaszban a 3. 1. pontban meghatározott határidőn belül
kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét,
jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.
3.6. Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
azokat a polgármester a tervező felé továbbítja.
3.7. Valamennyi véleményt a Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.
4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
4.1. A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek
indokolására a tervező, az illetékes Bizottság közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a
döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.
4.2. A tervezői válaszokról a Képviselő-testület a Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdésében
meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.
4.3. A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító eszközök és szabályok hatályossága
5.1. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz az elfogadástól számított
egy hónapon belül nyomtatott formában olvasható a Képviselő-testület hivatalában, illetve
felkerül a település honlapjára.
5.2. Ez a szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HÖTKE bevonását az egyeztetésekbe.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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109/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Hort módosuló
egyeztetésekről

Településrendezési

Eszközeihez

kapcsolódó

partnerségi

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében
biztosított feladat- és jogkörében eljárva meghozza Hort településszerkezeti tervének
módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetésekről szóló határozatát.
1. Az egyeztetésben résztvevők: módosulással érintett ingatlan tulajdonosok, településen
meghatározó civil szervezetek (a továbbiakban: partnerek):
- Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
2. Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: A partnerek postai, vagy e-mailes értesítés
útján megkapják a módosuló településrendezési eszközök véleményezési anyagát, ill.
Önkormányzati testületi ülésen ismertetésre kerülnek a véleményezendő módosuló
Településrendezési Eszközök.
3. a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: A Partnerekkel
tartott közös önkormányzati testületi ülésen elhangzott, vagy írásban megküldött
véleményeket jegyzőkönyvben rögzítik, melynek kivonatát mellékletben csatolják.
4. az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje: a testületi ülés jegyzőkönyve rögzíti Partner szerinti bontásban az el
nem fogadott javaslatokat is.
5. az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések: A nyilvánosság biztosítása a helyben szokásos módon történik (Önkormányzati
hirdető táblán, honlapon).
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Beszámol az elmúlt időszakban adott önkormányzati
segélyekről.
Volt olyan férfi, aki bejelentkezett Hortra, pár nap múlva elhalálozott, köztemetést kellett
finanszíroznunk.
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Tari István képviselő: A Patak úton van egy ingatlan, mely részben összedőlt, kérték az
lakók az épület bontását.
Laczkné dr. Barati Katalin jegyző: Az építési hatóság tud erre vonatkozóan intézkedni.
Habány György képviselő: Tesenyi Marika házát is tárgyaltuk, hogy kidől a fal, ezzel is
foglalkoznunk kell. Adjunk neki segítséget lehetőség szerint.
Laczikné dr. Barati Katalin: Kihívhatjuk a hatóságot oda is.
Kerek Oszkár polgármester: A katasztrófavédelem utólagos kérése, hogy az elhangzott
beszámoló elfogadásáról készüljön határozat.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Hort község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
Kerek Oszkár polgármester: Tartottunk megbeszélést a sporttal kapcsolatban, ahol
megállapodtunk abban, hogy a választásokig, október 12-ig az iskolában esetlegesen felmerült
nevezési díjakat és szállítási költségeket finanszírozza meg az önkormányzat. Nem került ide
erre vonatkozóan információ az iskolából.
Tari István képviselő: Szomorú, hogy nem került ide. Úgy tudom, hogy a nevezési 120 E Ft,
utazási költséget nem tudom.
Csontos András képviselő: 300 E Ft felső határral javaslom az támogatás megállapítását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az iskolai sport támogatásáról szóló
javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2014. (IX.10.) KT határozat
Tárgy: Iskolai sport támogatása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Iskolai sport támogatása” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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A Képviselő-testület az iskolai sporttevékenységet 300.000,- Ft összeggel támogatja, melyet
az iskola utazásra, nevezési díjakra köteles költeni.
Ezen összeg 2014. október 12-ig áll az iskola rendelkezésére.
A fenti összeget a tartalékkeret terhére kell biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert a kifizetésre, és felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet
módosítására.
Határidő: kifizetésre 2014. október 12.
rendelet módosításra 2014. november
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Az utóbbi időben szoros határidejű dolgokat kaptunk
rendkívüli ülésre. Lehetséges, hogy még össze kell ülnünk, ha érkezik sürgős tárgyalni való.
Habány György képviselő: Kérném, hogy ne reggel legyen a rendkívüli ülés, mivel
várhatóan akkor az lesz az utolsó ülés.
Kerek Oszkár polgármester: Véget ért egy 4 éves választási időszak. Mindenkinek, aki
részt vett a munkában, megköszönöm. Annak, aki indul a választásokon, tisztességes
választást kívánok!
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

14

