JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 29-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
26/2015.(IV.29.)
27/2015.(IV.29.)
28/2015.(IV.29.)
29/2015.(IV.29.)
30/2015.(IV.29.)
31/2015.(IV.29.)
32/2015.(IV.29.)
33/2015.(IV.29.)
34/2015.(IV.29.)
35/2015.(IV.29.)
36/2015.(IV.29.)
37/2015.(IV.29.)
38/2015.(IV.29.)
39/2015.(IV.29.)
Rendelet száma:
10/2015.(IV.29.)
11/2015.(IV.29.)
12/2015.(IV.29.)
13/2015.(IV.29.)

14/2015.(IV.29.)

Tárgya:
Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Gazdasági Program 2015-2019
Köztisztviselői Etikai Kódex
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi pénzmaradványa
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi vagyonmérlege
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat részeként a
támogatás növelése iránti kérelem
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázathoz önerőre
történő pályázás
Értéktár Bizottság létrehozása
Pályázat terepjáró gépjármű vásárlására
Támogatói nyilatkozat a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. részére
Támogatói nyilatkozat a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesület részére
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Közmeghallgatás 2015
Tárgya:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3./2014. (II.05.)
önkormányzati rendelete módosítása
Környezetvédelmi Alap
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú
helyiségek bérletéről szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
A települési szilárdhulladék gazdálkodásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottként jelen vannak: Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tag, Brunner Istvánné Idősügyi
Tanács tag, Czibolya Béláné Egyházközség KT tagja, Piroska Csabáné Értéktár Bizottság
tagja, Csuka Mihályné Vöröskereszt Helyi Szervezet titkára, önk.dolgozó, Kis Edit Szoc. Ell.
Int. vez., Benkó Tamás KMB, Fodor Gáborné védőnő, Vargáné Hegyi Mónika védőnő,
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Filep Bertalan iskolaiazgató, Horváth Sándor Idősügyi
Tanács elnöke.
Napirend:
1./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
4./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolója és
2015. évi Üzleti Terve
Előterjesztő: Godó István ügyvezető
5./ Gazdasági Program 2015-2019
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármestere
6./ Környezetvédelmi alap
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
8./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
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9./ Köztisztviselői etikai kódex
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
10./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tekintettel arra, hogy a
4. napirendhez ma érkezett meg az anyag, így már nem tudtuk kiküldeni. Javaslom, hogy a
Kft. beszámolóját a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a Pénzügyi Bizottság, elnökét számoljon be a bizottsági
ülésen elhangzottakról a napirendi ponttal kapcsolatban.
Blahó Éva képviselő: Az 1. napirendi pont anyagát megtárgyaltuk, és a bizottság elfogadásra
javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Az eddigi legnagyobb pénzügyi teljesítését nyújtotta az
önkormányzat. Figyelemmel kísértem, hogyan alakul évről, évre a pénzügyi helyzet.
Biztonságos működést tudunk biztosítani, és fejlesztés végrehajtására is képesek vagyunk. Ha
így folytatódik, évekre biztosított lesz a működés. Persze nem tudjuk hogyan változnak a
törvények a jövőben.
Van-e kérdés, vélemény?
Szavazásra bocsátja beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (IV. 29.) rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról
(rendelet mellékelve)

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Természetesen, a költségvetés nem ugyanazokkal a
tényszámokkal valósul meg, ahogyan beterveztük, ezért pontosítani, módosítani szükséges a
rendeletet. Jóval több bevétel érkezett, de nem túlzottan léptük túl a tervezett összeget.
Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3./2014. (II.05.) önkormányzati
rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Négy ellenőrzési pont lett meghatározva. A belső
ellenőr mind a három választásnál rendben találta az elszámolást, ezt a kormányhivatal is
rendben találta. Bizonylati fegyelem tekintetében volt még ellenőrzés, amely szintén rendben
volt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzésről szóló beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
26/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzésről készült
beszámolót elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a belső ellenőr részére küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Gazdasági Program 2015-2019
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester. 5 éves gazdasági programról van szó. Amikor készítettem,
olyan programot szerettem volna összeállítani, mely tükrözi, hogy milyen Magyarország
helyzete most, és milyen a településünk helyzete.
Néhány mondattal összefoglalja a program főbb pontjait.
Napjainkban már a programnak megfelelően folynak a munkák. A hivatal tetején már ott van
a napelem, jelenleg az óvodánál dolgoznak. Ezzel is sok energia költséget tudunk
megtakarítani.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket a programmal kapcsolatban.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon örülök ennek a programnak, kitér sok mindenre. Én
szeretném, ha egy faluházat létre tudnánk hozni. Tudom, hogy kevés az a régi épület,
amelyből ki lehetne hozni ilyen jellegű épületet, de talán pályázni is lehet. A faluközpontban
nagyon jó lenne egy ilyen.
Közterület rendbetételénél gondoltam az utcanév táblákra. A forrás védelme is szerepel itt,
ennek is külön örülök.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy írtam, hogy hagyományok megőrzése, és fejlesztése. Ha
megjelenik ilyenre pályázat, élhetünk vele, de vásárlásra nem adnak pénzt.
Úgy szeretném ezt megvalósítani, hogy kiemelnénk egy témakört, felépítenénk egy
koncepciót, és annak megfelelően hajtanánk végre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Minőségi lakókörnyezet kialakítása, majd ravatalozó
kialakítása témakörökhöz lenne hozzászólásom.
Szerintem a temető állapota katasztrofális. Nyilván lehet pályázni ravatalozóra, sok egyébre,
mint ahogy több település meg is teszi, de mi nem tudjuk megtenni, mert nem a miénk.
Olvastam egy kiadványban, hogy a temető bevétele 1,5 M Ft. Mi lenne, ha átvennénk a
temetőt, pályáznánk, akár ennek az összegnek az egyháznak történő kifizetésével is. Két kapu
van, amit mi készíttettünk, de nincs bekerítve a temető.
Kerek Oszkár polgármester. 2007-ben az egyház kínálta átvételre a temetőt, de az
önkormányzat nem volt olyan helyzetben, hogy átvegye, mivel egy fillérje sem volt. 2008-ban
már jeleztük, hogy át tudjuk venni, azóta nem adják. Akár egy új ravatalozót létre lehetne
hozni parkolóval. Ebbe valószínűleg nem egyezne bele az egyház, ha az önkormányzat
üzemeltetné. Nagyon ki kellene takarítani, bekeríteni, sok bűncselekmény történik ott. Nem
akarják átadni, de a befolyt pénzt nem a temetőre költik. Egy gondnokot kellene alkalmazni,
aki ténylegesen ott van, nyitja, zárja a temetőt.
Blahó Éva képviselő: Középületek környezetének rendbetétele, parkok, stb. témával
kapcsolatban az lenne a kérésem, hogy az iskola környéke kerüljön bele, mert nem tudnak
parkolni a szülők, a járda borzalmas. A Bajcsy úton nagy forgalom van, amikor jönnek az
iskolába. Le kellene lassítani az autókat. Parkolni sem tudnak.
Kerek Oszkár polgármester: Itt megjelenik a közlekedésbiztonság. Fekvő rendőrrel lehetne
talán a közlekedőket óvatosságra inteni. Parkolóra nincs pályázat külön, de ha egyéb
pályázatba bele lehet építeni, az jó lenne. A Kulturális Centrum környékén és az iskolában is
szükség lenne parkolóra. Azokat a járda szakaszokat kellene rendbe tenni, ahol nagy a
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forgalom (Iskolától Takarékig, Mezőgépnél, stb.) Évente 2 utcát, és hosszabb járdaszakaszt
rendbe tudnánk tenni, erről a testületnek kell dönteni.
Szavazásra bocsátja a Gazdasági Program elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
27/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Gazdasági Program 2015-2019
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019-es Gazdasági
Programját jóváhagyja.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Környezetvédelmi alap.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az ide befolyt összeget, az ott meghatározott módon lehet
felhasználni. Jelenleg 11 M Ft áll rendelkezésre. Ezt az alapot bővítsük ki.
Laczikné dr. Barati Katalin: Az eddigi rendelet a régi szabályoknak sem felel meg, és a
környezetvédelmi törvénynek sem, ezért célszerű volt úja készíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a környezetvédelmi alapról szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
A Környezetvédelmi Alapról
(rendelet mellékelve)

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2013 óta nem történt emelés. Az infláció mértékének
megfelelően csupán 3%-ról van szó a rendeletben.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a lakásbérleti rendelet módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az által, hogy bevezetésre került a szelektív
hulladékgyűjtés, módosítás szükséges, egyébként sem felelt már meg az új
hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek.
Hatályon kívül helyezésre kerülnének a már nem aktuális részek, az új dolgok beépítésre
kerültek.
Kerek Oszkár polgármester: Tehát a jogszabályi változásoknak való megfelelés, és a
szelektív gyűjtés bevezetése miatt készült a módosítás. Szavazásra bocsátja a módosított
rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék gazdálkodásról
(Írásos anyag mellékelve)
8. napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői kódex.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérés volt, hogy hozzunk létre ilyen kódexet. Természetesen
az önkormányzat nem csak a hivatal dolgozóiból áll, hanem egyéb intézményekből is, ezért
minden intézmény saját arculatának megfelelően elkészítni, és a testület elé terjeszti.
Mi a vélemény ezzel kapcsolatban:
Habány György képviselő: Kiindulásnak jó, találtam benne apróbb pontosításra szoruló
gondolatot. Ez csak a köztisztviselőkre vonatkozik? Konkretizálni kellene a kis értékű
ajándék fogalmát.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Külön lesz minden intézménynek hasonló kódexe.
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Az ajándékozás elfogadásával kapcsolatban felolvassa az ide vonatkozó részt.
Meghatározhatjuk a kisérték összegszerűségét, esetleg egy doboz bonbon, egy szál virág, stb.
Habány György képviselő: Határozzuk meg.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az SZJA törvény szerint a kis értékű ajándék mértéke 5000,Ft.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kihívó ruházat alatt mit értünk?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Túl szűk, túl rövid, túl kivágott. Ilyen még nem fordult
elő a hivatalban. Korábbi munkahelyemen előfordult, hogy a vezetőnek haza kellett küldeni a
dolgozót, olyan rövid nadrágban jelent meg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javasolt pontosítással a kódex
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
28/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Köztisztviselői Kódex
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselői Etikai Kódexét jóváhagyja.

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A hulladékgazdálkodási társulás anyagát kiküldtük.
Szavazásra bocsátja a társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
29/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2014. évi zárszámadása

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
409 946 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét

392 550 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben
találhatóak.
Egyenleg: 17 396 e Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról
és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2015. április
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester:
felhasználásának elfogadását.

Szavazásra

bocsátja

a

társulás

pénzmaradvány

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
30/2015. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2014. évi pénzmaradványa
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
pénzmaradványa: 17 396 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:
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 helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft
 vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról
és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2015. április
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a társulás 2014. évi vagyonmérlegének
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
31/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2014. évi vagyonmérlege
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel
elfogadja.
A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról
és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2015. április
Felelős: Hort község polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: A pályázatból még csak kisebb összeget használtak fel, de a
lerakó elkészítése, válogatómű már viszi a többi pénzt.
Ehhez kapcsolódik még, hogy a társulás javasolja az önkormányzatoknak, hogy a kommunális
kukák helyére egységes, chippel ellátott kuka kerüljön. Ez már többletforrást igényel. A
pályázatba még belefér, megkapnák a települések a kukákat.
Az előterjesztésben szerepel, hogy a kiegészítő beruházáshoz még több mint 520 M Ft-ra van
szükség, melyből a Hortra eső rész kb. 1,2 M Ft.
Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
32/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése
iránti kérelem
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a társulási
tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011
azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmét.
A Képviselő testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011
azonosítószámú pályázat keretében tervezett kiegészítő beruházás megvalósításához
szükséges 520.598.650,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz kapcsolódó 56 771 950 Ft
önerő szükségességét a Hort községre eső 1.274.306 Ft önerő összegével együtt tudomásul
veszi.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Község Önkormányzata
képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.
Határidő: 2015. április
Felelős: Hort Község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a társulás
pályázatot nyújtson be az önerő biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
33/2015. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázathoz önerőre történő pályázás
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a társulási
tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011
azonosítószámú pályázat vonatkozásában az 520.598.650,- Ft-al megnövekedett projekt
összköltségéhez szükséges 9,832844% mértékű, azaz 56 771 950,- Ft összegű önerő
biztosítása érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Község Önkormányzata
képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.
Határidő: 2015. április
Felelős: Hort Község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A helyi értékek védelméről dönteniük kell az
önkormányzatoknak, létrehozzák-e a helyi értéktár bizottságot. Én javaslom a bizottság
felállítását. Igen sok mindent foglal magába, ha átgondoljuk, mi minden található Horton, és
még pályázni is lehetne.
A megalakuló bizottság tagjainak személyére javaslatot tesz: Piroska Csabáné, Molnár
Istvánné, Szabóné Sőregi Melinda. Eszti néni sokat foglalkozik Hort történetével, Melinda az
önkormányzat dolgozója, aki sokat tudna segíteni, a testület képviseletében pedig lenne
Molnárné Marika.
Van-e egyéb javaslat, vélemény?
Habány György képviselő: Maximálisan egyetértek a javaslattal.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Értéktár Bizottság megalakulásának, és
tagjainak elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
34/2015. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: Értéktár Bizottság létrehozása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékek feltárása és megőrzése
érdekében Értéktár Bizottságot hoz létre.
Az Értéktár Bizottság tagjai:
 Molnár Istvánné
 Piroska Csabáné
 Szabóné Sőregi Melinda
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Kassa László képviselő: Azért tartózkodtam, mert tudtam volna más neveket is mondani.
Kerek Oszkár polgármester: Ezért kérdeztem szavazás előtt, hogy van-e más javaslat.
Tájékoztatást ad arról, hogy gépjármű pályázati lehetőség van. Jelenleg egy kisteherautónk
van, mely mindenhova szaladgál, rövidebb, hosszabb távon. A Kft. ügyvezetője és dolgozója
vezeti legtöbbet. Az önkormányzat személyautóra (Skoda, Suzuki) pályázna, melynek az áfaját kellene fizetnünk. A Kft. 100 %-os támogatással pályázhatna mikrobuszra, ott már nem
kellene fizetni még az áfa-t sem. Civil szervezetek is pályázhatnak, ebben az esetben a
HÖTKE lenne erre alkalmas. Mind a három területet javaslom támogatni, mert bármelyikkel
gyerünk, jól járunk. Nem a teherautóval kellene közlekedni mindenhova akkor is, ha csak
személyt szállítunk.
Habány György képviselő: Induljunk, de ha nyerünk, szabályozzuk le a pontos használatot,
ki vezethesse, stb.
Molnár Istváné képviselő: Ha nyernénk, hol tárolnánk az autókat?
Kerek Oszkár polgármester: Fedél alá kellene helyezni, főleg a személyautót.
Az lenne a legjobb, ha mindig egy ember vezetné, jobban meg lenne kímélve. Az
önkormányzatnak az áfa-t kellene fizetni, ezt is kérem támogatni.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az önkormányzat pályázzon terepjáró
személygépkocsira.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
35/2015. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: Pályázat terepjáró gépjármű vásárlására
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére egyéb szolgáltatás terén a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről döntött.
Hort Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 1 db új
terepjáró személygépkocsi vásárlásra.
Felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésre és benyújtására.
Határidő: 2015. május 07.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja
önkormányzati Kft. pályázzon mikrobusz vásárlására.

annak

elfogadását,

hogy

az

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
36/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Támogatói nyilatkozat a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
részére
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére egyéb szolgáltatás terén a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről döntött.
Hort Község Önkormányzata támogatja a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft-t, hogy pályázatot nyújtson az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 1 db új mikrobusz vásárlásra.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. május 07.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a HÖTKE
pályázzon terepjáró gépjárműre.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
37/2015. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: Támogatói nyilatkozat a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
részére
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére egyéb szolgáltatás terén a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről döntött.
Hort Község Önkormányzata támogatja a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesületet, hogy pályázatot nyújtson az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 1 db új terepjáró gépjármű
vásárlásra.
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. május 07.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A Helyi Építési Szabályzat módosítását kérte egy helyi
vállalkozó. Üzemét szeretné bővíteni, ezért adott be kérelmet.
Laczikné dr. Barati Katalin: Lakóövezetben semmiféle üzem kialakítását nem támogatja a
rendezési terv. Jelen esetben savanyító üzemről van szó, nem járna nagy zajjal. 30-ról 40%-ra
kellene emelni a beépíthetőséget.
Habány György képviselő: Zajjal nem jár, de a keletkező hulladék elhelyezése már
problémát okozhat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Szabályok írják elő azt is. Egyszerűsített eljárás. kb.
150 Ezer Ft-ba kerül, de a vállalkozó ezt vállalja, ha szükséges.
Kerek Oszkár polgármester: Helyi vállalkozóról van szó, javaslom támogatni. Szavazásra
bocsátja az Építési Szabályzat módosítási eljárás lefolytatásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
38/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:
Az Lf-2 lakóövezetbe tartozó ingatlanok esetén a terepszint alatti és feletti legnagyobb
beépíthetőséget 40%-ra módosítja, és hozzájárul ahhoz, hogy a lakóövezetben zajjal és
levegőszennyezéssel nem járó kisüzemek létesüljenek.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a tervezőnek küldje meg.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Zárszámadás után minden évben tartunk közmeghallgatást. Az
általam javasolt időpont: május 13. (szerda) 16.00 óra. A Képviselő-testület tagjai jónak
találják-e a javaslatot?
A Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és az alábbi határozatot hozták:
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39/2015. (IV.29.) KT határozat
Tárgy: Közmeghallgatás 2015
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 13-án 16.00 órára
közmeghallgatást tűz ki.
A közmeghallgatás helye: Kulturális Centrum díszterme
Témája: 2014. évi zárszámadás
2015. évi költségvetés
Egyebek
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot értesítse.
Határidő: 2015. május 13.
Felelős: polgármester

Filep Bertalan iskolaigazgató: 7. évfolyamos tanulók a „Határtalanul” pályázat által
kiránduláson vettek részt Erdélyben. Köszönetemet szeretném kifejezni Farkaslaka lakóinak,
polgármesterének, hogy megismerhettük környezetüket.
Köszönet a Hatvani Rendőrkapitányság körzeti megbízottjainak, hogy sikeres
közlekedésbiztonsági napot bonyolíthattunk le az iskolában. Közlekedési ismeretei sokat
gyarapodtak a gyerekeknek.
Czibolya Béláné Egyházközség KT tagja: Temető ügy: sajnálom, hogy ennek a Képviselőtestületnek és az egyház Képviselő-testületének nincs olyan viszonya, hogy együtt meg
tudnák oldani a temető átvételét. A két fő embernek, Kerek Oszkárnak és plébános úrnak nem
közelednek álláspontjaik, ill. kapcsolatuk. Szeretném kérni polgármester urat, hogy tegyen
arra vonatkozóan javaslatot, hogy az egyházközség képviselő-testület tagjaival
indítványozzon egy megbeszélését. Nem tudom, mi az akadálya. Én már beszéltem plébános
úrral is, de egyedül maradtam ezzel a gondolattal. Úgy látom, hogy az önkormányzat részéről
pozitív a hozzáállás.
Az egyház képviselő-testülete adományt gyűjt. Én javasoltam korábban, hogy akkor kezdjünk
a tetőnek, ha pályázik az egyház a Leadernél, de azt a választ kaptam, hogy nem lehet. Én
utána néztem, úgy láttam, hogy lehetett volna.
Kérem, a Képviselő-testület segítségét anyagilag, vagy pályázaton történő indulással.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Amit említettem a saját véleményem volt, azt le kívánom
szögezni. Ha ezt az összeget az önkormányzat adná az egyháznak, akkor az önkormányzatnak
is jönne a bevétel. Szeretnénk tudni, hogy miből áll ez a bevétel. Indulhatna az önkormányzat
pályázaton. Bennünket ér a kritika, hogy néz ki a temető, de mivel nincs joga pályázni jelen
keretekben, nem teheti meg, ha az egyház nem adja át a temetőt.
Czibolya Béláné Egyházközség KT tagja: Ezért kellene közelíteni a két testületnek.
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Habány György képviselő: a Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot az egyház Képviselő-testületével, hátha közös nevezőre jut.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat már sok mindent tett egy irányban, de ezt
figyelmen kívül hagyják. A temetőt kitakaríttattam a közmunkásokkal, még egy köszönöm
sem hangzott el. Leaszfaltoztuk a ravatalozóhoz vezető utat, kapukat készítettünk, parkolót
építettünk. Az atyát rendszeresen meghívom rendezvényeinkre, sosem jön el. Az
együttműködés legkisebb jelét sem látom az ő részéről. Ha szeretet szellemében működésről
beszélünk, nem tudom, ez miben nyilvánul meg. Nyitottak vagyunk, és állunk elébe a
beszélgetésnek. Ha nem tudja megoldani az egyház a problémát, kérjen segítséget az
önkormányzattól. Az viszont negatív dolog, hogy a temetőre beszedett pénzeket nem oda
fordítják.
Nem korrekt eljárás, hogy milliókat várnak az önkormányzattól, de még kapcsolatra sem
képesek.
Az egyháznak számtalanszor lett volna lehetősége arra, hogy a Leadernél pályázzon. A régi
atyát többször elvittem a Leaderbe, de egy idő után azt mondta, hogy elege van ebből.
Együttműködve tartottuk vele a Hősök napját, most hosszas egyeztetés szükséges ehhez is.
A templomkertbe fákat ültettünk, azt mondták nincs ember a tereprendezésre, gépet küldtem a
munkák elvégzésére.
Czibolya Béláné Egyházközség KT. tagja: Az ottani beszámolókban benne van, hogy
értékelik az önkormányzat segítségét.
Kerek Oszkár polgármester: Szervert vettünk az iskolának, pedig a KLIK-nek kellett volna,
de támogattuk. Az iskola kiutazását Erdélybe támogatta az önkormányzat anyagilag is.
Kassa László képviselő: Ismét kaptunk levelet Erdős Andreától.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A téma személyes, ezért javaslom, hogy zárt ülés
keretében tárgyalja a Képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalásához zárt ülést rendel el, a
nyílt ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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