JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 23-án megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
69/2015. (IX.23.)
70/2015. (IX.23.)
71/2015. (IX.23.)
72/2015. (IX.23.)
73/2015. (IX.23.)
742015. (IX.23.)
75/2015. (IX.23.)
76/2015. (IX.23.)
77/2015. (IX.23.)
78/2015. (IX.23.)
79/2015. (IX.23.)
80/2015. (IX.23.)
Rendelet száma:
18/2015. (IX.23.)
19/2015. (IX.23.)

Tárgya:
Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves
helyzetéről
Beszámoló a Kulturális Centrum 2014-2015 évi munkájáról
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító
Okiratának módosítása
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat
módosításának benyújtása a Cégbíróság felé
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Hévízgyörk község csatlakozása Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2015. I. féléves beszámolója
KEOP 1.1.1/C/-13-2013-0011 közbeszerzési tervek
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása
BURSA HUNGARICA pályázat
TKD Spirit ITF Taekwon-do Egyesület kérelme
Tárgya:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása
Közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án
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 (később érkezik)
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottként jelen vannak: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta
óvodavezető helyettes, Godó István Önk. Kft. ügyvez., Czibolya Béláné Önk.Kft.FB elnök, Kis
Edit Szoc. Ell. Int. vez., Berta Imréné családgondozó, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Horváth
Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tag, Kormos Gábor Idősügyi
Tanács tag,
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
3./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Előterjesztő: Szabóné Sőregi Melinda igazgató
4./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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8./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a kiküldött
napirendet fogadják el. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a
Képviselő-testületet a bizottság üléséről.
Blahó Éva képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra
javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatban?
Teljesítettük saját tervünket, hoztuk azokat a tervszámokat, melyeket előírtunk magunknak.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
69/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 1/2015. (II.11.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. 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
503.487
521.770
249.808
50 %
503.487
521.770
253.270
49 %
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3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. 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 2015. 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 2015. I. féléves teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
6. Az intézmények bevételeinek 2015. I. féléves teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát a 4. sz.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. Az Önkormányzat részére 2015. 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 önkormányzat kiemelt szakfeladatai kiadásainak 2015. I. féléves teljesítését a Képviselő
testület a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetésről szóló rendelet
módosításának elfogadását a beszámolóban foglaltak alapján.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati
rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban?
Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató: A közfoglalkoztatás terén már történt is
változás. Az egyik dolgozó szakmájának megfelelő munkát talált, így távozik. 30 napon belül
kell a létszámot feltölteni. Regisztrált, minimum érettségivel rendelkező munkanélküli személy
szükséges.
Most már helyettesem Cseh Katalin előreláthatólag március végéig táppénzen lesz. Szeretném,
ha addig helyettest vehetnénk fel, aki szakember. Egy személyben nehéz ellátni minden
feladatot.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hogy tudják a létszámmal teljesíteni a nyitva tartást,
egyebeket?
Szabóné Sőregi Melinda: Nehéz, mert ha a közfoglalkoztatott dolgozó elmegy, és nem
vagyok, be kell zárni.
Habány György képviselő: Van esetleg olyan személy, akit tudna javasolni?
Szabóné Sőregi Melinda: Nincs még, de nagyon nagy szükség lenne rá.
Kerek Oszkár polgármester: A munka nem egyszemélyes, ténylegesen próbáljuk megoldani
a problémát. Fel kell tölteni a létszámot. A Kulturális Centrum működése terén nem a könyvtár,
hanem a digitális rész használata került előtérbe. Javaslom, hogy egyelőre közfoglalkoztatás
keretében próbáljuk megoldani, de ha nem sikerül, akkor az októberi testületi ülésen térjünk
vissza rá, akkor döntsünk helyettes kinevezéséről.
Bizonyos felújítások nagyon szükségesek, és anyagilag sokba kerülnek (beázik a kazánház
teteje). Kérem igazgató asszonyt, hogy a helyiségek rendben tartását kísérje figyelemmel, ill.
működtetés feltételei legyenek meg (konyha kialakítás).
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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70/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Kulturális Centrum 2014-2015 évi munkájáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum 2014-2015 évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Arról döntött a testület korábban, hogy nem kívánunk
könyvvizsgálót alkalmazni. Benyújtásra került a cégbírósághoz, de elutasította, mert a
Módosító Okiratnak tartalmaznia kell a könyvvizsgálóra vonatkozó pont törlését is. Ezért
szükséges most határozatot hozni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

71/2015. (IX.23.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának
módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 155. §-a értelmében a továbbiakban könyvvizsgálót nem választ.
Határidő: 2015. október. hó 22 nap
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosító okirat benyújtásának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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72/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának
módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét képező alapító okiratot
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Község Polgármesterét az alapító
okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez
szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2015. október hó 22. nap
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

5. Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi Esélyegyenlőségi Program
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Ahhoz, hogy az önkormányzat különböző pályázaton induljon,
rendelkezni kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
Laczikné dr. Barati Katalin: Legutóbbi ülésen született döntés a jelenlegi program
felülvizsgálatáról. Jelentős változás nincs, a táblázatokat kellett friss adatokkal aktualizálni, ill.
a vállalásokból mik azok, amik teljesültek, miket szeretnénk még teljesíteni a következő
években. A vállalások nem változtak.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az HEP elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
73/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hort község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának módosítását jóváhagyja.
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6. Napirendi pont megtárgyalása:
Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A rendelet módosítása az ellentmondások feloldása,
elavult részek módosítása, ill. pontosítás miatt szükséges, egyéb változások nem történtek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az utcán tárolt régi járművek, ipari gépek tárolásával is
kellene foglalkozni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az eredeti rendelet is meghatározza, hogy tilos a 3,5 t
feletti gépjárművek tárolása. Akár mezőgazdasági gépet, kamiont telephelyen kell tárolni. Ezért
ezekre nincs közterület használati díj kiszabva. Eljárást indíthatunk ellenük, közigazgatási
bírság kiszabására kerülhet sor.
Molnár Istvánné képviselő: Gépjárműből történő árusításából származik-e iparűzési adó?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Területhasználati díjat kell fizetni ezeknek az árusoknak,
iparűzési adót nem itt fizetnek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
(rendelet mellékelve.)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodás módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta a Hulladékgazdálkodási Társulással
kapcsolatos anyagot. Kérem, hogy szavazzuk meg sorban a határozati javaslatokat.
Az első javaslat arról szól, hogy Hévízgyörk település szeretne csatlakozni a társuláshoz.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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74/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja megtárgyalta Hévízgyörk Község
Önkormányzatának csatlakozását a Társuláshoz és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a társulás I. félévi beszámolójának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

75/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015.
I. féléves beszámolója
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozati javaslat
mellékletét képező 2015. I. félévre szóló beszámolóját és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Hort község polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a társulás közbeszerzési terveinek
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
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alábbi határozatot hozta:
76/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: KEOP 1.1.1/C/-13-2013-0011 közbeszerzési tervek
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja megtárgyalta a Társulás KEOP
1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú
projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveket, melyeket jelen határozati javaslat melléklete
szerint jóváhagyólag elfogad.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Hort község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

77/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja megtárgyalta jelen határozati javaslat
melléklete szerint a Társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét, melyet jóváhagyólag elfogad.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Hort község polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a lerakó
elkészült, válogatómű elkészült, közbeszerzés miatt csúszásban vannak a kukák vásárlásával,
de közelítünk a pályázat teljes megvalósítása felé
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Volt egy kérelem arra vonatkozóan, hogy egy horti lakos
kérte a beépíthetőség módosítását savanyító üzem létesítéséhez, melyet elfogadott a Képviselőtestület. Azonban az építési jogszabályok nem engedik meg a 40%-os beépítettséget, így újabb
döntésre van szükség.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HÉSZ módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
78/2015. (IX.23.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a lakóövezetben zajjal
és levegőszennyezéssel, valamint a lakóterületen zavaró hatással nem járó kisüzemek
létesüljenek.
A tervezett Helyi Építési Szabályzat módosítás dokumentációját elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a tervezőnek küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásáról szóló
Bursa Hungarica pályázat került ismét kiírásra. Kíván-e a testület csatlakozni ebben az évben
is?
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, hogy támogassuk a rászoruló diákokat.
Blahó Éva képviselő: Én is javaslom.
Habány György képviselő: Támogatom én is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázaton indulás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi határozatot hozta:

79/2015. (IX.23.) KT határozat
Tárgy: BURSA HUNGARICA pályázat
Hort Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 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: Tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek arról, hogy az
eltelt időszakban 1 fő kapott gondozási segélyt, 15 fő temetési, 3 fő rendszeres gyógyszer
támogatási és 20 fő átmeneti segélyt.
Kerek Oszkár polgármester: Az ún. ipari területen a víz, csatorna vezeték építése hamarosan
elkezdődik. A 20 kV-os ellátással most is rendelkezik a terület, így már 2 közmű lesz. Bekötőút,
gázvezeték kiépítésére ebben az évben még nem kerül sor, de remélhetőleg TOP-os pályázat
segítségével jövőre ezek is megvalósulhatnak. Könnyebb lenne befektetőket idehozni, ha
rendelkeznénk megfelelő közművel ellátott területtel. Ezt nagyon fontosnak tartom.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség külföldről szeretne befektetőket behozni, egy képzésen lehet
részt venni ezzel kapcsolatban.
Az önkormányzat csökkentheti saját költségeit további napelemek beiktatásával, ill. befektetők
betelepítésével lehetne továbbra is stabilizálni a működést, ill. gazdaságunkat fejleszteni.
Szász Péter kérelmet nyújtott be, melyben a taekwon-do klub terembérleti díj csökkentését kéri.
Bruttó 30 e Ft-ot tudnak bevállalni, többet nem tudnak fizetni, mert megterhelő lenne a
szülőknek.
Mi a vélemény?
15.45 órakor megérkezik Kassa László képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 7 főre emelkedett.
Habány György képviselő: Mennyit kellene fizetniük?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 6 fő felett 605 Ft/óra /fő
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Molnár Istvánné képviselő: Magam részéről támogatom a kérelmüket, sportoljanak.
Blahó Éva képviselő: Kifejezetten eredményesen működnek, többen már gyöngyösi edzésekre
járnak, mert kikerültek innen. Én is támogatom a csökkentést.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a bérleti díj csökkentésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
80/2015. (IX.23.) KT határozat

Tárgy: TKD Spirit ITF Taekwon-do Egyesület kérelme
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TKD Spirit ITF Taekwon-do Egyesület
részére a Tornatermet bérleti díját 2015. október 1. napjától havi bruttó 30.000,- Ft összegben
állapítja meg.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Kft. ügyvezetője

Kerek Oszkár polgármester: Gond van az orvosi ügyelet működtetésével. Tájékoztatásuk
szerint a finanszírozás az OEP-től a kórházba megy, és az orvosok felé késve érkezik az összeg.
Közvetlenül ők nem kaphatják meg, csak a kórházon vagy önkormányzaton keresztül.
Tárgyalásokat folytatnak a kórházzal, nem biztos, hogy szükség lesz az önkormányzatokra, de
lehet számítani erre is. Majd tájékoztatnak bennünket a megállapodásról.
Felolvassa a városi címre benyújtott pályázatunkra érkezett elbírálást, melyet a
Miniszterelnökségtől küldtek.
Mai napon kaptunk a pályázatírótól levelet, hogy éljünk reklamációval a döntés miatt, mert nem
igazán állják meg a helyüket a kritériumok, melyekről írtak a pályázat elbírálásában.
Javaslat: a törvények lehetővé teszik, hogy községünk „nagyközség”-ként működjön. Ehhez a
Képviselő-testület döntése szükséges. Ha későbbiekben ismét pályáznánk városi címért, talán
előnnyel járna nagyközségként indulni.
Lázár Jánosnak mindenképpen szeretnék levelet írni a döntés miatt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A választ jól körbe kell járni. Kb. 360 város van, ahol meg
kellene vizsgálni a települések lélekszámát, és utána lehet nézni interneten milyen feltételekkel
rendelkeznek a Lázár János által megírt kifogásokhoz képest. Ezekkel alá lehetne támasztani a
kérelmünket.
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Kerek Oszkár polgármester: Mi a vélemény a nagyközségről?
Molnár Istvánné képviselő: Mivel egyébként is a legnagyobb község vagyunk, nyilvánítsuk
nagyközséggé Hortot.
Kassa László képviselő: Korábban is próbáltuk a városi pályázatot, de azt mondták, hogy két
város között nem lehet 3. város, és nincs középiskolánk.
Csontos András képviselő: Nézzük meg mivel jár ez.
Kerek Oszkár polgármester: Temetővel kapcsolatban a plébános úrral többször tárgyaltunk,
járási hivatal vezetőjével is. Törvény kötelezi a temető fenntartóját, hogy szociális parcellát
jelöljön ki. Írtunk az érsek úrnak januárban, választ még nem kaptunk. A helyi plébánost is
megkerestük ezzel. Nekünk megállapodást kell kötni, hogy temessék el a szociálisan rászoruló
embereket. Erre sem kaptunk konkrét választ.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kegyeleti közszolgáltatási szerződést kellene kötnünk a
temető tulajdonosával. Köztemetésnek kell lenni, és szociális parcellának is kell lenni. Ehhez
nem kell az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lennie a temetőnek.
Kerek Oszkár polgármester: Régészeti feltárás volt a Csány felé vezető út mellett. XI. századi
temető egy részét tárták fel, és egy templom romjaira is rátaláltak, valamint csecsemő és
idősebb ember csontvázakat is találtak. A régészek szerint Szekeres-nek hívták azt a települést.
Javaslom, hogy egy táblával jelöljük, hogy régészeti lelőhely, és mivel temető is van, jelezze
ezt a tábla az utókor számára.
Lesz majd egy bővebb tájékoztatás a régészek munkájáról.
Csontos András képviselő: Így marad szabadon a terület? A szeles idő nem használna a feltárt
területnek.
Kerek Oszkár polgármester: Egyelőre így kell hagyni, továbbiakról még beszélünk.
Vannak nehezen kezelhető problémák a településen. Van, ami a Polgármesteri Hivatalra, van,
ami a rendőrségre tartozik. Utánanéztem, más települések hogyan látják el ezeket a feladatokat.
A helyi együttélés szabályait rendelettel szabályozza sok település. Mi is hozhatnánk ilyen
rendeletet. Ma már nem tartanak be sok mindent az emberek, nem törődnek egymással.
Közterületek használatára gondolok itt, állattartásra bizonyos mértékig, fás szárú növényekre,
zajvédelemre, avar égetésre, zöld területek védelmére.
Javaslom, hogy alkossunk egy olyan rendeletet, mely ezeket szabályozza, ill. közterület
felügyelőre is szükség lenne a rendelet betartására. A finanszírozás biztosítására lehetőséget
látok. Javaslom önkormányzati rendészet létrehozását, közterület-felügyelő foglalkoztatását.
Kérem a véleményeket.
Kassa László képviselő: Ezt alaposan végig kell gondolni.
Kerek Oszkár polgármester: Kidolgozzuk a rendelettervezetet, és eljuttatjuk mindenkinek
véleményezésre.
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Csontos András képviselő: Már több minden megvan abból, amit elmondott polgármester úr.
Ha közterület felügyelő és rendeletünk lesz, akkor minden rendben lesz? Vannak már
mezőőreink. Próbáljunk odahatni, hogy ezek az emberek lássák el a feladatukat.
Engem nem az ott parkoló járművek zavarnak. A mezőőrök is járják a falut, járjanak el.
Kerek Oszkár polgármester: A mezőőrök nem járhatnak el ilyen ügyekben. Én nem azt
akarom elérni, hogy büntessük az embereket, hanem érjük el, hogy ne kövessék el a hibákat
többször. Az árkok takarítását sem végzik el az ott lakók, sosem büntették meg őket, de így
nem működik a vízelvezetés. Sosem követelte meg tőlük senki. A Hivatalban nincs létszám
arra, hogy ezeket figyelje folyamatosan, felszólítson… stb.
Először figyelmeztetni kell, utána büntetni. Azt gondolom, hatásos lenne a közterület felügyelő
munkája. Mindig az önkormányzattól várják a lakók a megoldást. A rendőrök nem fogják ezt
megoldani.
Most kaptam értesítést arról, hogy az iskolánkat 1.600 000 Ft-tal fogják támogatni. Ez még egy
takarítónő bérére sem elég. Működtetésre nem kapunk semmit. 11-12 M Ft-ot teszünk bele.
Czibolya Béláné: A szomszédba beköltözött egy hölgy nyomdafestéket nem tűrő hangon
beszél a 88 éves anyósommal. Feljelentettük, de a rendőrség nem tett semmit. Erkölcstelen
magatartást is tanúsít. Be szeretne jelentkezni az utcába. Mit lehet tenni?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Becsületsértés miatt a Hatvani Járási Hivatalban lehet
feljelenteni, közerkölcs megsértése miatt is ők tudnak eljárni. Az ingatlantulajdonos
hozzájárulásával meg lehet tenni a lakcím bejelentést az Okmányirodában. Nincs jogunk ebbe
beleszólni. Addig küldhetjük rá a rendőrt, amíg nincs bejelentett lakcíme Horton, és ő
feljelentheti. Becsületsértés miatt Önök is tehetnek feljelentést, ill. amikor olyat tapasztalnak,
hogy közszemérem sértést követ el, fel kell jelenteni.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
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