JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott
üléséről.

Határozat
száma:
1/2015.(I.08.)
2/2015.(I.08.)
3/2015.(I.08.)

Tárgya:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Polgármester jutalmazása
Pályázat benyújtása városi címért
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Most küldték el a hulladékgazdálkodási szerződést, melyet
mindenki megkapott. Decemberben kellett volna elfogadni, de olyan kitétel volt benne,
melyet több polgármesterrel együtt nem tartottunk elfogadhatónak. Átdolgozták kérésünknek
megfelelően, így már elfogadható. A díjak nem változhatnak, és nem terheli az
önkormányzatot különbözeti díj megfizetése.
Csontos András képviselő: Azt gondoltam, hogy benne lesz már a szelektív gyűjtéssel
kapcsolatos rész is.
Kerek Oszkár polgármester: Korábban említettem, hogy áprilistól indul a szelektív gyűjtés.
Chipes rendszer lesz. Mindenki fizet alapdíjat és súly szerinti díjat. Zöld hulladékot is bele
lehet tenni a kommunális hulladékba.
Molnár Istvánné képviselő: Ha mérik a kukákat, megszaporodik az illegális szemétlerakás.
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Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a szerződéssel
kapcsolatban?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Annyi észrevételem van, hogy ha ilyen szerződést kell
aláírni, mely nem terheli a költségvetést és változatlan marad minden, ne kelljen összehívni a
képviselő-testületet, hanem polgármester úr saját hatáskörben írja alá. Bele kell tenni az
SZMSZ-be. Ez csak formai dolog.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szerződéssel kapcsolatos előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

1/2015. (I.08.) KT határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan és
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-vel
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést jóváhagyja.

Térsége
kötendő

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Napirend:
Bejelentések, indítványok.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A polgármester úr fizetése 112.195,- Ft-tal csökkent.
Ennek kompenzálására teszek javaslatot. A kiesést 3 havi jutalommal tudnánk kompenzálni.
Kérem, hogy támogassa ezt a képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: A jelenlegi fizetésem a 8 évvel ez előtti fizetéstől is kevesebb.
Ne emelkedjen, de legalább maradjon azon a szinten.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom a bérkompenzálás elfogadását.
Blahó Éva képviselő: Én is egyetértek vele.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van-e valakinek eltérő javaslata?
Egyéb eltérő javaslat nem volt. Szavazásra bocsátja a jutalom összegének elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Ebben az ügyben nem kívánok élni szavazati jogommal.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazás mellett
az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (I.08.) KT határozat
Tárgy: Polgármester jutalmazása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
jutalmazása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

a

„Polgármester

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester részére 3
havi, azaz bruttó 1.346.100,- Ft jutalmat állapít meg.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Korábban döntöttünk arról, hogy indulunk a városi címért. A
pályázatíró értesített arról, hogy a Képviselő-testületnek el kell indítania a pályázat beadását.
Szavazásra bocsátja a várossá nyilvánításhoz szükséges pályázat benyújtásáról szóló szóbeli
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (I.08.) KT határozat
Tárgy: Hort község várossá nyilvánításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hort község várossá
nyilvánításáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület kezdeményezi Hort község várossá nyilvánítását az erről szóló mellékelt
dokumentumok alapján, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.)
Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a
kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy március 1-től változni fog az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Fontos változás, hogy tilos lesz mindenféle égetés.
Csontos András képviselő: Hol tart az Építési Szabályzat módosítása?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Megkaptuk a tervet, kiírjuk CD-re, és a héten küldjük
az illetékeseknek véleményezésre.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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