JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 25-én megtartott rendkívül üléséről

Határozat
száma:
91/2015.(XI.25.)
92/2015. (XI.25.)
93/2015. (XI.25.)
94/2015. (XI.25.)
95/2015. (XI.25.)
96/2015. (XI.25.)
97/2015. (XI.25.)
98/2015. (XI.25.)
99/2015. (XI.25.)
100/2015. (XI.25.)
101/2015. (XI.25.)
102/2015. (XI.25.)
103/2015. (XI.25.)
104/2015. (XI.25.)
105/2015. (XI.25.)
106/2015.(XI.25.)
Rendelet száma:
22/2015. (XI.25.)
23/2015. (XI.25.)

Tárgya:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
munkaterve
Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
2016. évi átmeneti gazdálkodás
A 2016. évi teljesítménycélok
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás vagyonkezelési szerződése
Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
LF-2 lakóövezet beépítési paramétereit megváltoztató helyi építési
szabályzat módosítása
LF-2 lakóövezet beépítési paramétereit megváltoztató helyi építési
szabályzat módosítása
Közvilágítási díj elfogadása
Önkormányzati intézmények áramellátása
Szovjet emlékmű áthelyezése
Nagyközségi cím használata
Pályázat városi címre
Buszmegállók tervezése
Tárgya:
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.14.) Ör. rendelet módosítása
Talajterhelési díjról szóló rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Csontos András
5. Habány György
6. Kassa László
7. Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Brunner Istvánné, Kormos Gábor,
sánta Mátyás, Idősügyi Tanács tagjai, Balog Gyuláné Nyugdíjas Klub elnöke, Piroska Csabáné
Értéktár Bizottság elnöke, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta óvodavezető
helyettes, Godó István önkormányzati Kft. ügyvezetője, Kiss Edit Szoc. Ellátó Intézmény
vezetője, Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum igazgató, Fodor Gáborné védőnő
Napirend:
1./ A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Blahó Éva Pü. Biz. elnöke
3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előadó: Blahó Éva Pü. Biz. elnöke
4./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Előterjesztő: polgármester
5./ Köztisztviselői teljesítménycélok 2016.
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Vagyonrendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Talajterhelésről szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
8./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
vagyonkezelési szerződése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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9./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását, annyi módosítással, hogy a Bursa Hungarica pályázattal
kapcsolatos témát az elején tárgyalják meg zárt ülés keretében. A Képviselő-testület a
napirendet egyhangúlag elfogadta.
Zárt ülés után nyílt ülés keretében folytatódik a Képviselő-testület ülése.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta a munkatervet. Van-e hozzászólás?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint az ülések a hónap utolsó szerdáján lesznek, ill. febr. 14-ig el kell fogadni a költségvetést,
ezért került 10.-ére a februári ülés.
Habány György képviselő: A munkatervben szerepel az általános iskola beszámolója. Kérem,
hogy javítsuk ki tájékoztatóra, mert ők nem kötelezettek beszámolóra.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy a javasolt módosítással fogadja el a Képviselőtestület a munkatervét.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
92/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 évi munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016 évi munkatervet jelen határozat
melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés, hozzászólás a bizottság munkatervével
kapcsolatban?
Blahó Éva képviselő: Az előző éviekhez hasonlóan készült a munkaterv, a Képviselő-testület
munkatervéhez igazodva.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
93/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2016 évi
munkaterve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2016 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Bizottság elnöke, jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Blahó Éva képviselő, Pü. Biz. elnöke: Az adatok a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportjától származnak. Egész évben ők szolgáltatták az adatokat. Ezek hiteles információk.
Szeretném megköszönni folyamatos és precíz munkájukat, valamint a Pénzügyi Bizottság
tagjainak támogató munkáját.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Megköszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak munkáját. A beszámolót javaslom
elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
94/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót jóváhagyja.
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben el kell fogadnunk az átmeneti gazdálkodást a
költségvetés elkészüléséig. Kérem, hogy szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
95/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: 2016 évi átmeneti gazdálkodás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, 2016. január 1-től a 2016. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban felhatalmazza a polgármestert a helyi
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül
a kiadások arányos teljesítésére.

1.

A Képviselő-testület a kiadások időarányos teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Kiadási jogcímek
Működési kiadások összesen
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

Adatok Ezer Ft-ban
2015. eredeti
2016. 02.15.-ig
előirányzat
időarányos
kiadás
298 507
37 314
126 014
33 856

15 752
4 232

95 167
28 150
15 320
17 620

11 896
3 519
1 915
2 202

1.Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.Beruházási kiadások ÁFÁ-val
3.Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék)
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 489
5 131
6 000
316 127

811
641
750
39 516

Helyi
önkormányzat
által
fenntartott
intézményeknek átadott támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten

187 360

23 420

503 487

62 936

3.Dologi kiadások
4.Egyéb működési célú kiadások
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások összesen
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2. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A
képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodási időszakban
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja
el.
Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői teljesítménycélok 2016.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Félévkor értékelünk, év végén minősítjük a
köztisztviselőket. Ezek a célok teljesen általános dolgok, utána dolgozom ki személyenként a
célokat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a teljesítménycélok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
96/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: A 2016. évi teljesítménycélok
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi teljesítménycéljait az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtásakor a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a
tisztségviselők és képviselők munkájának segítése;
2. A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a változások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű alkalmazása;
3. Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
4. Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása,
szakszerű ügyintézése;
5. A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
6. Kintlévőségek csökkentése;
7. Belső kontrollrendszer működtetése;
8. Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
9. Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
10. Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
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Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2016. január 31.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Vagyonrendelet
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2013-ban fogadta el a Képviselő-testület a
vagyonrendeletet. Az abban foglalt bérleti díjak azóta nem változtak. Külterületi bérleti díj: 5
Ft/m2 lenne. Az itt lévő kifüggesztéseket vettük figyelembe. A külterületi bérleti díj hosszú
évek óta nem változott.
Csontos András képviselő: Én soknak találom az 5,- Ft-ot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kiküldött előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.14.) Ör. rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Talajterhelésről szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Azért kerül sor a módosításra, mert felül kellett
vizsgálnunk a rendelet tartalmát. Amit a törvény határoz meg, nem szabályozhatjuk, nem
adhatunk engedményt. A rendelet nem tartalmazhat személyi vagy területi hatályt. Ezek alapján
került felülvizsgálatra. Csak a jogszabályoknak megfelelő adatokat tartalmaz.
Csontos András képviselő: Mennyi a talajterhelési díj?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 1200,- Ft/m3.
Jelenleg egyeztetés alatt állunk, mivel van egy miniszteri rendelet, mely szerint 1800,- Ft/m3
kellene lenni, a MÁK szerint 1200 Ft/m3. Elképzelhető, hogy módosítani kell.
Molnár Istvánné képviselő: Visszamenőleg kell alkalmazni az 1800 Ft-os talajterhelési díjat?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Természetesen nem.
Kassa László képviselő: Sok embert érint?
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Csak azokat érinti, akiknek az ingatlana előtt megy a
csatorna, de még nem kötöttek rá. Nem sok emberről van szó.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hogy jön képbe az, hogy nincs vízmérő órájuk? Kik ezek?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A vízműtől csak azokról kapunk információt, akik a
vezetékes ivóvizet használják, de néhányan olyanok is vannak, akik kútból használják, de ők is
szennyezik a környezetüket. Ők természetesen nem rendelkeznek vízórával.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
(rendelet mellékelve)

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
vagyonkezelési szerződése.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Elkészült a hulladékkezelő rendszer, válogatómű. A
vagyontárgyak működtetéséről van szó az előterjesztésben. Úgy tudom, a hulladékgazdálkodási
törvényt is fogják változtatni.
Csontos András képviselő: A hulladékszállítási díjat ki fogja megállapítani?
Kerek Oszkár polgármester: Az illetékes minisztérium központilag fogja megállapítani a
díjakat.
Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
97/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
vagyonkezelési szerződése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy jelen határozat
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javaslat 1./ számú melléklete szerint elfogadja a Társulás és Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötendő vagyonkezelési szerződés szövegét.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerek Oszkár Urat, mint Hort
Község Polgármesterét, hogy a Társulás Társulási Tanács tagjaként Hort Község
Önkormányzatát képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az
önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés
rendelkezéseivel azt összhangba hozza.
Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése
Felelős: Hort község polgármestere

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Védőnői Szolgálat SZMSZ
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogszabály írja elő, hogy minden akár nem önálló
intézménynek is rendelkezni kell SZMSZ-szel. A védőnők állították össze szakmailag.
Megnéztem, a hatályos jogszabályoknak megfelel.
Fodor Gáborné védőnő: Egyrészt az átköltözés miatt, másrészt azért volt szükség a
módosításra, mert már nem a Polgármesteri Hivatal, hanem az Önkormányzat alá tartozunk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
98/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort Községi Önkormányzat Védőnői
Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
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Helyi Építési Szabályzat
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ott tartunk, hogy visszaérkeztek a különböző
szakhatóságtól a vélemények, a tervező összegezte. Ezeket kell a Képviselő-testületnek
jóváhagynia. Két határozat szükséges. Egyik, hogy a véleményeket elfogadja, a másik pedig
annak megállapítása, hogy nem érint olyan területet, mely indokolná környezeti vizsgálat
lefolytatását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a hatóságoktól visszaérkező vélemények
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
99/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: LF-2 lakóövezet beépítési paramétereit megváltoztató helyi építési szabályzat
módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi építési szabályzat módosításával
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg:
A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történt véleményezése során beérkezett
véleményeket elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a tervező részére küldje meg.
Határidő: 3 napon belül
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a HÉSZ
módosítása kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatására nincs szükség.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
100/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: LF-2 lakóövezet beépítési paramétereit megváltoztató helyi építési szabályzat
módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi építési szabályzat módosításával
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg:
Az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) sz.
kormányrendelet 3.§ figyelembevételével a tárgyi településrendezési eszköz módosítása során
a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges
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Intézmények és közvilágítás energia díjak
Kerek Oszkár polgármester: MVM Partner által benyújtott díj, mely a közvilágításra és az
intézmények energia díjára vonatkozik. Habány képviselő úr tud-e valamit ezzel kapcsolatban?
Habány György képviselő: Kértem némi csökkentést, így 17.50,- Ft/kWh helyett 17.20,- Ft
lett az intézményeknél, a közvilágítás nem változik. Állami cég, a jövőben várhatóan minden
az ő kezükben lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönjük a közbenjárást képviselő úrnak. Az iskolánál és
óvodánál még mindig többet adunk, mint veszünk a napelemek miatt, a Hivatalban fordított a
helyzet, valamennyivel többet veszünk.
Szavazásra bocsátja a közvilágítás díjának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
101/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Közvilágítás
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta a település közvilágítására
benyújtott ajánlatokat, és úgy döntött, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 15,Ft/kWh ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az intézmények villamos energia díjára
javasolt 17,20,- Ft/kWh elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
102/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Önkormányzati intézmények áramellátása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta az önkormányzati intézmények
áramellátására benyújtott ajánlatokat, és úgy döntött, hogy az MVM Partner Zrt. nappali
fogyasztási mérőkre adott 17,20 - Ft/kWh, vezérelt fogyasztási mérőkre adott 15,00 – Ft/kWh
ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
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Szovjet emlékmű áthelyezése
Kerek Oszkár polgármester: Korábban tárgyaltam az egyházzal erről, de most arra
gondoltam, hogy a ravatalozó környékén van saját területünk, mely alkalmas lenne arra, hogy
fogadja az emlékművet. Majd a testület meghatározza, hogy az ingatlannak melyik részére
helyezzük át. Kegyeleti hely közelében kellene elhelyezni. Ha a Szabadság tér másik részét is
fel tudjuk újítani, ne legyen akadály az emlékmű.
Kassa László képviselő: Mennyibe kerülne az áthelyezés?
Kerek Oszkár polgármester: Most nem tudom megmondani, de nyilván ha saját területre
helyezzük, kevesebbe kerül.
Habány György képviselő: Van-e olyan meghatározás, hogy milyen távolságra lehet
elhelyezni egyéb dolgoktól?
Kerek Oszkár polgármester: Tájékozódunk erről.
Csontos András képviselő: Valahol a temető oldalába kellene elhelyezni, nem az épületek
felé. Ezt javaslom.
Kerek Oszkár polgármester: Szerintem ez megoldható, elég nagy területünk van. Javaslom,
hogy a testült támogassa ezt az elképzelést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
103/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Szovjet emlékmű áthelyezése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort, Szabadság téren álló szovjet
emlékművet a tulajdonában álló Hort, 1664 hrsz-ú ingatlanra helyezi át.
Az áthelyezés költségeit az Önkormányzat fedezi.

Csontos András képviselő: A Kossuth út felújításával párhuzamosan kerékpárút is épül?
Kerek Oszkár polgármester: A településen belül nem, de ha kialakítjuk az ipari parkot, akkor
oda lehet pályázni kerékpárútra. Kerékpársáv kialakítását szeretném majd kérni az útépítéssel
egy időben.
Csontos András képviselő: Kossuth úti hidak le vannak süllyedve, ki kellene takarítani.
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Kerek Oszkár polgármester: Az árkok, átereszek tisztítása nem az önkormányzatot terhelik,
hanem a közútkezelő feladata lenne. Jövőre indul olyan közmunka program, melynek keretében
tudnánk ezzel foglalkozni.
Nekünk az önkormányzati utak mellett kellene rendbe tenni a csapadékvíz elvezetést.
Szabadság térnél, egyéb utcáknál egyszerűen nem tud elfolyni a víz.
Ha indulna csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázat, ki kellene használnunk, mert a
település nagy részén ez nem megoldott.
Csontos András képviselő: Felajánlom, hogy a Mezőgazdasági Szövetkezet árokásó géppel,
rakodógéppel társadalmi munkában beszállna a takarításba. Partnerek lennénk ebben.
Kerek Oszkár polgármester: Az átereszeket kell először rendbe tenni, utána jöhetnek a
bejárók.
Városi cím
Kerek Oszkár polgármester: Lázár miniszter úr levelét felolvastam a városi pályázat
elutasításáról olyan indokok alapján, melyek nem is törvényi okok voltak. Javaslom, hogy
elképzeléseinket ne hagyjuk elszalasztani. Ismét be lehet adni még 2016-ban és 2017-ben ilyen
pályázatokat, utána már nem. Néhány kifogásra reagálnék:
Egészségügyi ellátással kapcsolatos megállapítás: nem értünk egyet vele, hiszen most
költöttünk erre a területre jelentős összeget.
Középiskolánk nincs, de nem is törvényi feltétel. Ha szeretnének ilyen intézmények kihelyezett
oktatást tartani Horton, ezt tudjuk biztosítani.
Rendőri jelenlét: kapitány úrnak javasoltam, hogy rendőrőrs legyen. Kapitány úr nem ellenzi.
Munkahelyteremtés: Ezen a területen is van előrelépés: Coop, Pékség, Prímagáz, valamint
készül a leendő ipari park közművesítése, remélhetőleg ott is lesz
Szerintem célszerű lenne ismételten pályázni. Nagyközségi cím is talán előny jelentene. Ehhez
a Képviselő-testület döntésére van szükség csupán.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egyetlen feltétele van ennek csupán, 3000 fő felett kell
lenni a lakosságnak, ezen túl a Képviselő-testület döntése, hogy használja-e ezt a megnevezést.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy lépjük meg a nagyközséggé nyilvánítást. Kérem
a véleményeket.
Molnár Istvánné képviselő: Lehetséges, hogy előnyt jelentene a későbbiekben.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Hort település nagyközséggé nyilvánítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
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104/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Nagyközségi cím használata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. január 1. napjától
a nagyközségi címet kívánja használni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Trócsányi András úr, aki megírta a pályázatot, felajánlotta, hogy
nettó 300.000,- Ft-ért megírja a szükséges dolgokat, és újra benyújthatnánk a pályázatot a városi
címért, hiszen semmi kizáró nincs. Egy település sem kapott most ilyen címet.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
105/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Hort nagyközség várossá nyilvánításáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi Hort nagyközség várossá
nyilvánítását az erről szóló mellékelt dokumentum alapján és a területszervezési eljárásról
szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén
ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket,
megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a
kormányhivatal hivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a Képviselő-testület pozitív hozzáállását.
Új buszmegállók
Kerek Oszkár polgármester: Hatósági bejárások voltak a Kossuth úton létesítendő
buszmegállókkal kapcsolatban. A nagyhídnál lehetne kiépíteni 2 db buszmegálló helyet,
valamint a Kossuth út –Táncsics út sarkánál a másikat. Lakosok kérték ezeket.
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Hatóságok kint voltak bejáráson, támogatták. (közútkezelő, rendőrség, volán)
Meg kell terveztetnünk mindkét helyen. A közútkezelővel beszéltem, a Dobi mérnöki irodát
javasolták. Ajánlatot is kértem.
Jó lenne megterveztetni a télen, és az úttal szinkronban ez is elkészülhetne. 510.000,- Ft-ba
kerülne a tervezés darabonként.
Javaslom, hogy ebben az évben indítsuk el. Megpróbáljuk minél olcsóbból kihozni.
Habány György képviselő: Örülnék, ha megvalósulna. Javaslom, hogy a volánt
nyilatkoztassuk, hogy meg is álljanak a buszok. Egyértelművé kell tenni, hogy a többi megálló
mellett.
Kerek Oszkár polgármester: Azt nyilatkozták, hogy támogatják, megvalósíthatjuk.
Csontos András képviselő: A kivitelezési költség mennyi, és ki fizeti?
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat finanszírozza, árat még nem tudok. A Kossuth
út építése egy kicsit venne el a költségeinkből.
Fejlesztési terveink része lehet ez, és pozitív lépés lenne az önkormányzat részéről.
Molnár Istvánné képviselő: Küllemét tekintve gondolom egyforma lenne a buszváró az
eddigiekkel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a buszmegállók megterveztetésének
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

106/2015. (XI.25.) KT határozat
Tárgy: Buszmegálló kiépítése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobi Attila által a Hort belterületén, a 3 sz.
főút Ágói patak – Patak út, valamint Táncsics Mihály úti csomópontnál létesítendő
buszmegállók engedélyezési tervére, kiviteli tervére, valamint a szükséges engedélyek
beszerzésére adott bruttó 1.020.000,- Ft, azaz Egymillió húsz-ezer forintos árajánlatát
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Kassa László képviselő: Úgy tudom, hogy a temető be lett kerítve, van ehhez közünk?
Kerek Oszkár polgármester: Nincs közünk hozzá, ők kerítették be.
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Kassa László képviselő: Tartunk velük közös egyeztetést ezek után?
Habány György képviselő: Javaslom, hogy tartsunk egy közös egyeztetést.
Kerek Oszkár polgármester: Mi pozitívan állunk hozzá, levélben megkeresem plébános urat.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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