JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 25-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
12/2015.(III.25.)
13/2015.(III.25.)
14/2015.(III.25.)
15/2015.(III.25.)
16/2015.(III.25.)
17/2015.(III.25.)
18/2015.(III.25.)
19/2015.(III.25.)
20/2015.(III.25.)
Rendelet száma:
5/2015.(III.25.)
6/2015.(III.25.)
7/2015.(III.25.)
8/2015.(III.25.)

Tárgya:
Hort község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló
Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2014 évi
munkájáról szóló beszámoló
Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló (Gábor A.)
Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló (Jáger T.)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Község Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
Horti Batthyányi József Általános Iskola működtetése
Erdős Andrea lakásbérleti szerződése
Tárgya:
SZMSZ módosítása
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Szociális rendelet módosítása
Intézményi térítési díjak megállapítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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 (Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka), Vilmányi Sándor
(Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és HÖTKE parancsnoka) Juhász János (Hatvani
Rendőrkapitányság vezetője),
Tomcsányi
Andrea
(Hatvani
Rendőrkapitányság
hivatalvezetője, Pauer-Nagy István, Benkó Tamás körzeti megbízottak, valamint egyéb
személyek jelenléti ív szerint.

Napirend:
1./ Tájékoztató a Település közbiztonsági helyzetéről
2./ Tájékoztató Hort Tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
3./ Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
tevékenységéről
4./ Beszámoló a mezőőrök munkájáról
5/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
6./ SZMSZ módosítás
7./ Köztisztasági rendelet módosítása
8/ Szociális rendelet módosítása
9./ Intézményi térítési díjak
10./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződés
11./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását, melyet a Képviselő-testület elfogadott.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Település közbiztonsági helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm körünkben Tomcsányi Andrea r.hadnagy
hivatalvezetőt, Juhász János r. alezredes kapitányság-vezetőt, Pauer István r. zászlós körzeti
megbízottat. Ma kaptuk meg az anyagot, nem tudom mindenki meg tudta-e nézni. Átadom a
szót kapitányság-vezető úrnak.
Juhász János kapitányság-vezető: A beszámoló a kollégák jól kiforrott munkája. Elnézést
kérek a késői küldésért.
„Minden településen minden nap legyen rendőr” program 2014-ben kezdődött. A regisztrált
bűncselekmények száma csökkent, a felderítések száma erőteljesen nőtt. 19/24-es program
volt ez, most meghosszabbításra került. Volt egy másik program, melybe bele esett Heves
megye is. Az eltöltött túlórákra keretet kaptunk, így hosszított munkaidőben tudtak
eredményes munkát végezni a kollégák.
Emberölés történt 2011-ben, az elkövetőt elfogták.
Közlekedés területén kell még hatékonyabban dolgozni. Sokat tettünk azért, hogy
csökkenjenek a közlekedési balesetek. Minden közlekedőt, akit megállítanak a kollégák,
szondázás alá kell vetniük, ugyanis 10 balesetet okozóból 7 ittas volt. Remélhetőleg csökkeni
fog az ittasan vezetők száma. Megköszönöm az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal,
valamint polgármester úr támogatását, melyet a kmb-sek felé nyújtottak, ill. a társszerveknek,
elsősorban a mezőőröknek. Nagyon jó a kapcsolat, egymás munkáját segítjük. Várom a
kérdéseket.
Kerek Oszkár polgármester: Grafikonokon a bűncselekmények száma az utóbbi évben picit
csökkenő tendenciát mutat, a felderítések száma pedig felfelé ível. Egyre többször volt
látványos a mezőőrök, rendőrök együttműködése.
Habány György képviselő: Örülök, hogy a hatékonyság jelentősen felfelé ível, és hogy
feltüntették ezt is. Mindenre kiterjed a beszámoló. Az a kérésem, hogy máskor kicsit előbb
küldjék meg az anyagot, hogy időben tanulmányozhassuk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Migráció mennyire érinti környezetünket?
Juhász János kapitányság-vezető: Két tranzit útvonal van, az M3, illetve a mellette lévő 3as főútvonal, de ellenőrizzük a Salgótarján felé vezető 21-es utat is.
Hort-Atkár elágazónál láthatóak a kollégák ellenőrzés céljából, valamint a kerekharaszti
pihenőben. Országosan erők átcsoportosításával tudják megoldani a feladatot, Hatvani
Rendőrkapitányság is ad erre embert.
Kassa László képviselő: Új traffipaxok voltak-e már bevetésen? A településen keresztül igen
sok gyorshajtás fordul elő. Korábban volt a Takarékszövetkezetben ismét rablás. Ennek
eredményéről szeretnék tájékoztatást, sok helyi lakost érdekel.
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Juhász János kapitányság-vezető: Traffipax holnap 00 órától kerül üzembe helyezésre. Az
ittas vezetés mellett a gyorshajtás a másik tényező a baleseteknél. A büntetés árát nem a
rendőrség kapja meg, nem a pénzbehajtás a cél, hanem a balesetek megelőzése. Jól látható
helyen lesz a traffipax, nem rejtve történik az ellenőrzés. Ahol gyakran fordulnak elő
balesetek, ott fokozott ellenőrzés lesz.
A Takarékszövetkezeti rablót megfogták Budapesten, továbbiakról nincs információnk.
Kerek Oszkár polgármester: Sokan keresztülmennek településünkön a főút miatt. Egész
napos nagy forgalom van. Esti, éjszakai órákban kamionok is nagy sebességgel mennek végig
a falun, majd a tavasz beköszöntésével jellemzően sok motoros halad át nagy sebességgel
szintén. Ecsédi kanyarnál is többször fordult már elő baleset, gyorshajtás miatt. A mérés is
talán hatással van a közlekedőkre, valamint körforgalmak is ezt eredményezik. Szeretnénk
minél több traffipaxos ellenőrzést.
Csontos András képviselő: Milyen tűréshatár van a traffipaxoknál, pl. 50 km-es korlátozást
tekintve?
Juhász János kapitányság-vezető: Nincs tűréshatár.
Csontos András képviselő: Tartsuk a sebességhatárt, de haladni is kell a közlekedésnek, nem
biztos, hogy érdemes túl lassan közlekedni. Hosszú sor alakulhat ki, mert esetleg túl lassan
mennek egy idő után.
Juhász János kapitányság-vezető: Érdemes betartani a sebességhatárt mindenképpen.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Motorosokat is lehet mérni? Sok fiatal leveszi a
rendszámot. Lézerblokkolóval hogy állunk, többet tudnak-e, mint a korábbiak?
Juhász János kapitányság-vezető: Sokkal többet tudnak. Lehet a motorkerékpárokat is
traffipaxozni. A rendszám eltávolítása már inkább bűncselekménynek számít, a kollégák nem
mennek el ilyenek mellett. A traffipax mellett van egy leállító kolléga is, így nem sikerül
büntetlenül megúszniuk a gyorshajtást.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a rendőrség munkáját, járőröknek, kmb-seknek,
további jó együttműködést kíván.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
12/2015. (III.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort község közrend-közbiztonsági helyzetéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort község
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
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Tájékoztató Hort Tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti Dr. Zólyomi Gézát, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjét, Horváth Gábort, a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjét,
valamint Vilmányi Sándort, A Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és HÖTKE
parancsnokát. Van-e kiegészítés a tájékoztatóval kapcsolatban?
Dr. Zólyomi Géza: Megköszönöm, hogy ismét lehetőségünk van a beszámoló benyújtására.
Elvárás a katasztrófavédelemtől, hogy az I-es besorolású településeknél kötelező tájékoztatást
adni a Képviselő-testületnek. Hogy miért kapták a besorolást, mindenki tudja, elsősorban a
Prímagáz felsőküszöb értékű üzem miatt.
Igen komoly fejlesztést hajtott végre az állam, melyet polgármester úrral már régóta
szorgalmaztunk, ez a MoLaRi kiépítése. A lakosság védelmében történt ezek felszerelése. A
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén helyezkedik el a riasztó központ. Mérőműszerek
kerültek elhelyezésre Hort területén, és a Prímagáz területén is. Megfelelő tájékoztatást
kaphatnak a helyi lakosok a honlap, egyéb tájékoztatás keretében a védekezésről.
Katasztrófavédelmi szempontból jelentős előrelépés történt, és tűzvédelem szempontjából is,
mivel a HÖTKE II. kategóriába került az együttműködési megállapodás miatt. Nagyon
előnyös, mivel több pénzre pályázhatnak. Rövid idő alatt olyan példaértékű egyesületet
hoztak létre, mely ritka nem csak a közvetlen környezetünkben. Pályázaton nagyobb összeget
nyerhettek BM-es és egyéb pályázatokon (helyiség felújításra, eszközvásárlásra).
Molnár Istvánné képviselő: A gázzal kapcsolatban elhangzott, hogy a településen hol van
elhelyezve a gázérzékelő. Egy időben történik-e az érzékelés és riasztás a gáztelepével?
Dr. Zólyomi Géza: Az üzem területén 4-5 műszer mér, valamint a település szélén is van 1.
Azonnal érzékeli a műszer a gázszivárgást, mely adat azonnal befut a központba, és ott
mondják be a kihelyezett hangosbemondón a problémát, illetve utasításokat közölnek a
teendőkről (pl. elzárkóztatás). Amikorra a gáz a települést elérné, már megfelelő információ
áll a lakosság rendelkezésére. Életbe lépnek a különböző tervek, hogy hova kell menni
(gyülekező helyek).
Csontos András képviselő: Tűzoltóautót hol tároljuk? Van-e rá személyzet? Mennyire
tudnak bármikor jelen lenni baj esetén, kit értesítsünk, ha tűz van?
Vilmányi Sándor HÖTKE parancsnok: Jámbor Andrásnál van az autó, várjuk a pályázat
elbírálását a garázs építésére. Rendelkezik megkülönböztető jelzés engedélyezésével. Tegnap
önállóan oltották el a nád tüzet mire kiérkeztek a tűzoltók. 3000 órás készenlét adása a cél.
Továbbképzésen kell részt venni a tagoknak, utána tudnak szolgálatot adni, de jelenleg is
legalább 3 fő készenlétben tud lenni.
Van rá személyzet, 2 tag kivételével tűzoltó tanfolyamot végeztek, használhatják az autót, 4
hivatásos is van. Minden esetben a 105-öt kell hívni, két HÖTKE tag is megkapja a hívást.
Kerek Oszkár polgármester: Valóban régóta ütjük a vasat a Prímagáznál kirendeltségvezető úrral, neki is köszönhető, hogy megvalósult a MoLaRi rendszer. Közvetlen
információs rendszer épült ki, mely tájékoztatja az embereket, mit tegyenek. Az
önkormányzatnak a katasztrófavédelemmel jó a kapcsolata. Akár a rendőrséggel,
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katasztrófavédelemmel, tűzoltókkal úgy kell együttműködnünk, hogy mindannyiunknak jó
legyen. Köszönöm Hort községért végzett munkájukat!
Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
13/2015. (III.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóját
jóváhagyja.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Vilmányi Sándor: 2017-ben induló folyamatos szolgálatot megelőzi az a törekvésünk, hogy
már most minél többet tudjunk szolgálatot adni 3-4 fővel úgy, hogy készenlétben legyünk
éjjel-nappal. Megköszönöm a Képviselő-testület eddigi támogatását. Reméljük, hogy a
jövőben is számíthatunk támogatásukra, mi is egyre többet szeretnénk tenni a faluért.
Habány György képviselő: Megköszönöm munkájukat, minden elismerésem. A jövőben
személy szerint én támogatni fogom az egyesületet.
Molnár Istvánné képviselő: Célkitűzéseknél olvasható, hogy együttműködési megállapodás
alapján. Mik ezek a feltételek az önálló beavatkozáshoz?
Vilmányi Sándor: Megfelelő eszközök, tömlők. Lélegeztetőt szeretnénk vásárolni,
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ruhát tudtunk szerezni. Rendelkeznünk kell minden
szolgálattevésnél olyan tanfolyammal, hogy irányításra alkalmasak legyenek a tagok. A
hivatásosoknak nem kell ilyen, már rendelkeznek megfelelő végzettséggel. Így válhatunk I.
típusú egyesületté.
Kerek Oszkár polgármester: A településen nem igen szokás önkéntes feladatot végezni.
Borzasztóan örülök annak, hogy az egyesület tagjai a 108 éve megalakult önkéntes egyesület
méltó folytatói. A falu biztonságáért eddig is sokat tettek, és reméljük még fognak is. A
tűzoltóautó megszerzését sokan támadták, ellenezték, de bebizonyosodott éles helyzetekben,
hogy milyen nagy szükség van rá, hiszen helybéliek megfelelő helyismerettel rendelkeznek.
Olyan közösségeket érdemes támogatni a Képviselő-testületnek, akik tesznek a faluért.
Köszönöm a munkájukat, nagyon értékes számunkra. Egymásra vagyunk utalva, így tudunk
eredményeket elérni.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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14/2015. (III.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2014 évi
munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2014 évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Csontos képviselő úrral gyakran találkozunk a mezőőrökkel,
hiszen hetente megbeszélést tartunk velük. Éppen tegnap segítettek egy tűzoltásban.
Csontos András képviselő: Mi okozhatta a tüzet?
Gábor Attila mezőőr: Mindkét végénél égett a nádas, valószínűleg gyújtogatás
következménye volt.
Kerek Oszkár polgármester: Sok esetben történik hulladékok illegális elhelyezése a falu
mentén. Erre intézkedtünk is úgy, hogy a nem forgalmas utakat lezárjuk, megtisztítjuk a
hulladéktól, és oda már nem tudnak tovább elhelyezni hulladékot. Többi helyen ezt nem
tehetjük meg, mert a mezőgazdasági területek elől nem zárhatjuk le az utakat.
Hulladékégetés: helyi szinten kezeltük, de az OTSZ megjelenésével megváltozott.
Visszavontuk a rendeletünket, majd ismét dönthetünk a tűzgyújtás szabályozásáról.
Eddig is elég jól működött a rendelet betartása, néhány eset kivételével.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Illegális szemétlerakókat sikerült-e valaha megfogni
szemetelés közben? Nagyon sok helyen hegyekben áll a szemét, sokszor forgalmas utak
mentén is elhelyezik.
Gábor Attila mezőőr: Tetten érés nem nagyon fordul elő. Feltúrjuk a szemetet, keresünk
iratokat, adatokat, felszólítjuk az illetőt a szemét eltakarítására, sok esetben ez vezet
eredményre. A rendőrség felé történt feljelentések bizonyíték hiányában visszakerülnek, itt
nincs eredmény. Az önkormányzatnak nincs lehetősége szabálysértési bírság kiszabására.
Ahol nem találunk semmit, ott nem tudunk eredményt felmutatni.
Jáger Tibor mezőőr: Szembesülnek saját tettükkel, amikor megmutatjuk adataikat, nem
tudják megmagyarázni. Szégyenkezve elviszik onnan a szemetet, szinte minden alkalommal.
A helyi kmb-sekkel beszéltünk ezekről a témákról. A rendőrségi eljárásnak lassú a menete,
bizonyítási eljárás időtartama, az elkövetők tagadása nehezíti a felderítést. Egyre inkább
odafigyelnek az elkövetők arra, hogy ne legyen benne beazonosítható adat.
Kerek Oszkár polgármester: A tulajdonosnak kell eltávolítani a területére kihelyezett
hulladékot, holott valószínűleg nem ő helyezte oda. Frekventáltabb helyekre vadfigyelő
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kamerákat lehet elhelyezni, ill. bekötőutak lezárásával tudjuk esetleg a szemetelők számát
csökkenteni.
Csontos András képviselő: Miért teszik ki az utak mellé a szemetet, miért nem edényzetben
vitetik el?
Jáger Tibor mezőőr: Valószínűleg nem fér bele a kukába, nem égethető (fólia, állati ürülék)
anyagokat kidobálják.
Csontos András képviselő: Korábban ajánlottam, hogy szedjük össze közösen, de felmerül,
hogy hova tegyük, mivel nincs hulladéklerakó, nem lehet kulturáltan megoldani.
Kerek Oszkár polgármester: Nem biztos, hogy helyi lakos helyezi el minden esetben,
hanem az átmenő forgalom miatt is idekerülnek. Ha az önkormányzat felvállalná ezek
begyűjtését, megszaporodna az elhelyezések száma. Táblákat, kamerákat kellene kihelyezni.
Teherautónyi mennyiséggel nem tudunk mit tenni.
Gábor Attila mezőőr: Olyan szemetelővel nem találkoztunk, aki munkanélküli segélyből él.
Nem biztos, hogy bevinné a hatvani telepre, vagy Hortra, pedig megengedhetné magának,
hogy fizessen, mégsem tenné meg.
Jáger Tibor mezőőr: Lassú folyamat, de hatásos, amikor beazonosítjuk a személyét, el kell
szállítania.
Kerek Oszkár polgármester: Külterületre nagy mennyiséget helyeznek el, nem igazán
tudjuk megállítani.
Csontos András képviselő: A példamutatás sokkal hatásosabb lenne, mint a büntetés.
Blahó Éva képviselő: Példamutatásról: az iskolában a gyerekeket arra neveljük, hogy a
kukába helyezze a szemetét, de jön a szülő, aki kifelé menet a kuka mellé szemetel, cigarettát
szétdobálja, stb.
Kerek Oszkár polgármester: Van olyan település, ahol büntetik a szemetelőket pl. a
polgárőrök, közterület felügyelők beállításával csökkenthető lenne.
Kassa László képviselő: Hulladéksziget kialakítása célszerű lenne, a zsákos szemetet
kihelyezhetnék. Vannak olyan szemetek, melyeket a kukába nem lehet elhelyezni, de
valahova kellene. Helyieknek lehetne odavinni ellenőrizve.
Kerek Oszkár polgármester: Hulladékudvarnak előírásai, és anyagi vonzata van.
Elektromos hulladék, gumiabroncs gyűjtését évente szervezünk.
Csontos András képviselő: Fizetőssé kellene tenni, azon túl büntetni kellene.
Sokszor látható vad és háziállat elütve úton, mit lehet ezzel kezdeni?
Kerek Oszkár polgármester: Jogszabályt meg kell nézni, mit lehet tenni ezekkel?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 50 kg alatti tetemeket el lehet ásni.
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Molnár Istvánné képviselő: Illegális tűzgyújtás is jelentős számban fordul elő. Mit jelent ez?
Nem a meghatározott időben égettek, vagy olyan anyagokat, amit nem lehet? Feljelentésnek
volt-e eredménye?
Gábor Attila mezőőr: Volt olyan, aki pénteken meggyújtotta és még vasárnap is égett, ill.
füstölt. Felszólításra kerültek ezek a visszaeső személyek.
Molnár Istvánné képviselő: A szankciónak lenne nevelő hatása. Büntetéseknek visszatartó
erejük lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Gábor Attila mezőőr munkájáról szól
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
15/2015. (III.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Gábor Attila 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Jáger Tibor mezőőr munkájáról szól
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

16/2015. (III.25.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Jáger Tibor 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
17/2015. (III.25.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
6. Napirendi pont megtárgyalása:
SZMSZ módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztasági rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin: Környezetvédelemről szóló tv. alapján az önkormányzat
meghatározhatja az égetés szabályait. Két változatot küldtünk ki.
1./ visszahozná a régi verziót
2./ kicsit szűkebb lenne: meghatározná, mely hónapokban lehetne égetni (tavasz, ősz)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a véleményeket, hogy melyik változatot fogadjuk el.
A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

8. Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Teljesen új rendelet lenne, mivel bekerült a települési
támogatás, át kellett dolgozni nagy részét, néhány rész maradt csak a régiből.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat ugyanazokat a szociális támogatásokat adná
oda, amit eddig is adott, tehát nem vonja vissza. Az állam sok támogatásból kiszállt, de mi
hagyjuk meg az eddig támogatásainkat, sőt meghatározott esetekben magasabb összegű is
lehet a támogatás. Szavazásra bocsátja rendelet módosítását a kiküldött előterjesztés alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeli támogatásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
(rendelet mellékelve)

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Intézményi térítési díjak megállapítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egyeztettünk a Mátra Party Kft.-vel. Nem kívánnak
emelni jelenleg. Októbertől határozzák meg, hogy milyen étkezést kell biztosítani a
gyermekeknek, még nem tudták megmondani milyen többletköltséggel fog járni.
Felnőttek ellátását a jogszabályok alapján számolta ki az intézményvezető. Egy esetben van
jelentős emelés, a nappali ellátásnál. 8 fő veszi igénybe.
Csontos András képviselő: Kapunk rá támogatást, fizetnek is érte, akkor miért ilyen magas
az összeg?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem fedezi a kiadásokat, a gondozó munkabérét, rezsi
költséget. Törvény írja elő, hogyan kell kiszámolni a térítési díjat.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha valaki bemegy egy intézménybe kb. ennyit kell fizetni
24 órás ellátásért hétvégeken is. Mi van, ha visszamondják az igénylők? Akkor is van állami
támogatás?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jelentenünk kell, hogy hány fő veszi igénybe, és
csökkentik az állami támogatást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (III. 25.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(rendelet mellékelve)

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződés.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A múlt évben két támogatási szerződés volt, az egyik
az étkeztetésre ment, másik a közterületek, intézmények fenntartására. Az étkezést számlázza
a Kft, mert csak így tudunk rá állami támogatást igényelni. A költségvetési rendeletben
meghatározott támogatási összeget szerepeltetjük a szerződésben. Ha szükséges, csökkentjük
a támogatást év vége felé, ha úgy alakul. Havonta fogja a Kft. benyújtani a számlát, és úgy
fizetünk. A támogatási összeget is havonta fogjuk fizetni.
Csontos András képviselő: Szükséges ez az egész összeg?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem valószínű, hogy szükség lesz rá, csökkenteni
fogjuk a támogatást a későbbiekben. Mindig az adott hónapban elköltött összeg számláját
nyújtják be.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a támogatási szerződés jóváhagyását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
18/2015. (III.25.) KT határozat

Tárgy: Hort Község Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft. között támogatási megállapodás
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Község
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09031856, adószáma: 23340967-2-10) 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2015.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében
tárgyidőszakra vonatkozóan 27.420.000,- Ft, azaz Huszonhétmillió négyszázhúsz-ezer
forint illetve a 2015. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati
rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában
levő Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére jelen határozati
javaslat 1. számú mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint.
2. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező
támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Község
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2015.március 31.
Felelős: polgármester
11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nemzeti közoktatási tv. módosítása ma jelent meg.
Ahol önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmény van, nyilatkozni kell, hogy
vállalja-e a fenntartást. 3000 fő felettieknek működtetni kell, ha csak anyagi helyzet miatt nem
tudja.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az iskola működtetésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
19/2015. (III.25.) KT határozat
Tárgy: A Horti Batthyányi József Általános Iskola működtetése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti Batthyányi József
Általános Iskola működtetése” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 2015. szeptember 1. napjával
kezdődően vállalja a Horti Batthyányi József Általános Iskola működtetését.
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2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére
küldje meg.
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállításnál jelentős változás következik be,
mindenki tájékoztatást kap a postaládájába. A tulajdonosok kapnak egy kék színű, sárga
fedelű kukát szelektív gyűjtésre. Mindenki akkorát kap, amekkora edényzete most van.
Április 16-18-ig lehet átvenni. 22-án lesz az első szállítási nap, 2 hetente szerdán szállítják. A
szelektív kuka mellé lehet tenni, ha mérete miatt nem fér az edényzetbe. Ebben az évben
árváltozás nem várható. A szelektív ingyenes.
Előreláthatólag még egy kukát kap a lakosság kommunális célra, melyet chippel látnak el.
Üveget nem lehet beletenni a szelektívbe. Valami megoldást kellene erre kitalálni. Most
beletesszük a kommunálisba. Jövőre lesz lehetőség ezek gyűjtésére. Vannak szelektív
edényeink, vagy ebbe helyezhetik el az üveget, vagy meghatározott napon lehet elhelyezni
ellenőrzés mellett.
Csontos András képviselő: Mindenhol működik a nagy edényzetes hulladékgyűjtés. Oda
legalább elviszik az emberek.
Kerek Oszkár polgármester: Sajnos, az a gond, hogy tiltott dolgokat helyeztek bele, vagy
mellé. (állattetemeket, építési hulladékot, stb.) Talán központi hulladéksziget lenne célszerű.
Molnár Istvánné képviselő: Abból indulok ki, hogy valóban rettenetesen nézett ki a sziget,
de ha csak az üveget kell odahelyezni, más lenne a helyzet. szerintem megoldható lenne.
Blahó Éva képviselő: Az iskolában, mint intézményben hogyan történik a gyűjtés?
Valószínűleg az osztályokban kell szelektíven válogatni. A tantermekben többféle kukára lesz
szükség, hogy ne a takarítónők válogassák szét.
Habány György képviselő: Az egy dolog, hogy régen milyen volt a szelektív gyűjtés, azt
látta mindenki, hogy egybeöntik. Ha odakerülünk meglátjuk, de egyszerűbb lesz, mert csak
üveget kell gyűjteni.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolában a volt védőnői szolgálatnál az átalakítást
egyeztettük az építési hatósággal.
Sok TOP-os pályázat indul a megyében. Ezekről már kaptam tájékoztatást. A megjelenés
függvényében indulhatunk.
Ipari terület fejlesztése: 3,3 ha területünkkel kapcsolatban több megkeresés volt az utóbbi
időben. Közművek hiánya gondot okoz. Egy német cég 2027-ig szerződés alapján a Boschnak szállít. Komoly cég, utána néztem. Jelenleg tájékozódás folyik a közművek
odavezetésének költségeiről. Másik magyar cég pékséggel, palackozó üzemmel jönne ide.
Nagyon fontos, hogy befektetők jöjjenek, munkahely, adóbevétel szempontjából. 2020 után
nem jönnek az uniós pénzek, addig lehet kihasználni ezeket.
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Bölcsőde: 100 %-os támogatással megy. A szülők mennének vissza dolgozni, megtartó ereje
lenne valószínűleg.
Több alkalommal össze kell ülnünk, ahogy jelennek meg a pályázatok.
Kft.-ről is kell döntenünk, ne legyen két cég. Jobb lenne, ha a Kft. átvenné a Települést
Üzemeltető Irodát.
Csontos András képviselő: Rendkívüli ülés összehívását indítványozom, ha megjön a
főépítész hozzájárulása a rendezési terv kapcsán.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A múlt héten kapta meg a főépítész a levelet, onnan 15
napon belül kell reagálnia.
Habány György képviselő: A testület tagjai mindannyian kaptak levelet, erről szeretnénk
tájékozódni, szeretném, ha zárt ülés keretében tárgyalnánk.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalására zárt ülést rendel el, a nyílt
ülést berekeszti.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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