JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 23-án
megtartott üléséről

Határozat
száma:
22/2016.(III.23.)
23/2016.(III.23.)
24/2016.(III.23.)
25/2016.(III.23.)
26/2016.(III.23.)
27/2016.(III.23.)
28/2016.(III.23.)
29/2016.(III.23.)
30/2016.(III.23.)
31/2016.(III.23.)
322016.(III.23.)
33/2016.(III.23.)
Rendelet száma:
3/2016.(III.23.)
4/2016.(III.23.)

Tárgya:
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület beszámolója
Gábor Attila mezőőr beszámolója
Jáger Tibor mezőőr beszámolója
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Önkormányzati Kft. támogatása közétkeztetésre
Önkormányzati Kft. működési költségek támogatása
Óvodavezető minősítése
Óvodavezető kinevezésének meghosszabbítása
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület támogatása
Polgármester szabadság terve
Horti Szociális Ellátó intézmény Szakmai Program
Tárgya:
Intézményi térítési díjak
Helyi adókról szóló rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 23-án
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
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Dr. Zólyomi Géza tű.ezredes Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője, Horváth Gábor tű.alez. Hatvani Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Vilmányi Sándor
tű.őrnagy, Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka. Kerekné Aradi Tünde óvodavezető,
Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes, Filep Bertalan iskolaigazgató, Kiss Edit Szociális
Ellátó Intézmény vezetője, Szabóné Sőregi Melinda Kulturális Centrum igazgató, Godó István
Kft. ügyvezető, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Horváth Sándor Idősügyi Tanács
elnöke, Karczagné Nagy Klára, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagjai, Gábor Attila, Jáger
Tibor mezőőrök.
Napirend:
1./ Tájékoztató Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
2./ Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
Előadó: Egyesület elnöke
3./ Beszámoló a mezőőrök munkájáról
Előadók: mezőőrök
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előadó: jegyző
5/ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatási Szerződés
Előterjesztő: polgármester
6./ Térítési díjakról szóló rendelet
Előterjesztő: jegyző
7./ Óvodavezetői megbízás meghosszabbítása
Előterjesztő: alpolgármester
8./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti Dr. Zólyomi Géza ezredes urat, Horváth Gábor
alezredes urat, Vilmányi Sándor őrnagy urat, valamint a Képviselő-testületet,
intézményvezetőket, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 7 képviselő- testületi tagból
7 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Bejelenti, hogy az 1. napirend elnapolását
kérte a rendőrség, így ennek figyelembe vételével kéri a napirend elfogadását. A Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a napirendet a módosítása.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a tájékoztatóval kapcsolatban?
Dr. Zólyomi Géza: Megköszöni a Képviselő-testületnek, polgármester úrnak, hogy támogatták
előző évben a HÖTKE tevékenységét. Önök is tudják, hogy a HÖTKE a többi egyesülethez
képes ugrásszerűen fejlődik. Az illetékességi területünkön lévő 3 járásban 12 egyesület
működik. Messze kimagaslik a horti egyesület példaértékű munkája. Állami szinten erősíteni
kell a kisebb önkéntes egyesületeket, ez a tendencia. Nagy szükség van a kisebb egyesületekre
a hivatásosok mellett. 4 kategóriába sorolják állami szinten ezeket az egyesületeket. 4.
hagyományőrző, 1. a legnagyobb, ügyeletet tartanak. Előző évben a HÖTKE 2. kategóriás volt,
de esélyesek arra, hogy 1-es kategóriába kerüljenek. Ügyeletet is tarthatnak, és nagyobb
összegű pályázatokon vehetnek részt. Nyertek pályázaton 800.000,- Ft-ot garázs építésre, és
gépjármű pályázaton is nyertek. Az önkormányzat is ad támogatást, melyet ismét
megköszönök.
Horváth Gábor: Nyugodt évet zártunk elmondható. Örömmel számolhatok be én is a HÖTKE
sikeres működéséről. 14 esetben vettek részt tűzoltó munkában. Horti Mezőgazdasági
Szövetkezet munkáját is szeretném kiemelni a Hort szélénél levő tűzeset kapcsán a HÖTKE
mellett.
PRÍMAGÁZ-nak is fontos szerepe van a településen. A Hortra telepített MoLaRi rendszer
működését havi rendszerességgel ellenőrizzük, mely a hortiak biztonságát szolgálja. Van-e
kérdés?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ezredes úrtól kérdezném, hogy a többi egyesület milyen
besorolású?
Dr. Zólyomi Géza: A 12 egyesületben nincs jelenleg I. kategóriás, valószínűleg a horti lesz az
első. Komoly követelménynek kell megfelelniük. Jellemző a II. és III. kategória, IV. kategóriás
egyesület sincs.
Kerek Oszkár polgármester: Szeretném megköszönni ezredes úr elismerő szavait. Többen
veszünk részt a helyi katasztrófavédelmi, polgári védelmi munkában. Az önkormányzat
támogatja a HÖTKE működését minden évben, mert úgy látjuk, hogy a 129 éve alakult
önkéntes tűzoltó egyesület folytatásának van létjogosultsága, melyet az eredmények
alátámasztanak. Köszönöm a HÖTKE tagjainak, ezredes úrnak, gyöngyösi kirendeltségnek,
hatvani hivatásos tűzoltóságnak a munkáját.
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Az OKF-nél átvehettem egy elismerést a polgári védelem napja alkalmából. Úgy gondolom,
hogy nem kizárólag az én személyemet érinti, hanem mindazokat, akik Heves megyében tettek
ezért, valamint referensként működő kollégámat, Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
A tájékoztatót javaslom elfogadásra.
Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

22/2016. (III.23.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóját
jóváhagyja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Vilmányi Sándor: A HÖTKE elnöke munkája miatt nem tudott eljönni, ezért én képviselem
az egyesületet. Az előző évihez hasonlóan az idén is fogunk pályázni. Információink szerint
megemelték a pályázandó összeget. Szerencsés, hogy feljebb léphetünk, mert 800.000,- Ft
helyett 1,1 M Ft is lehet az összeg. Részt veszünk települési rendezvényeken, valamint segítjük
a horti tanulók felkészítését ifjúsági katasztrófavédelmi versenyekre.
Bővítettük tagságunkat, jelenleg 20-an vagyunk. 15 főnek valamilyen szintű képzése van.
Benne vannak a hivatásosok is.
Május 21-én lesz a Tűzoltószövetség által rendezett tűzoltóverseny, melynek lebonyolításában
segítünk, és csapatot is indítunk. Tsz. elnök úrtól is kérnénk gépi segítséget a pálya
kialakításához. Horti tűzeseteken kívül a Fay tanyán keletkezett tűz megfékezésében is részt
vettünk. Abasáron önként vettünk részt katasztrófavédelmi gyakorlaton azért, hogy
gyakoroljunk. Elkezdtük a garázs építést, melyet szeretnénk befejezni.
Várom a kérdéseket.
Csontos András képviselő: Hol lesz a garázs?
Vilmányi Sándor: A Bajcsy-Zs. úti volt rendőrség épületénél lesz, az alap be is van öntve.
Molnár Istvánné képviselő: Van-e feltétel a tagként bekerüléshez?
Vilmányi Sándor: Lehet valaki pártoló tag vagy rendes tag. A rendes tagként felvételnek
feltételei vannak. Egyrészt, van egy Alapszabályunk erre vonatkozóan, valamint meghatározó
a megfelelő életkor, fizikai állapot, különböző felméréseket végzünk. 1 éves próbaidő van.

4

Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a beszámolót, és az egyesület munkáját. Nagyon
eredményesen működnek. Köszönöm a vezetőségnek és tagoknak is a település érdekében
végzett munkáját
Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
23/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2015 évi
munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2015 évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Habány György képviselő: Melyik terület kié? Olvastam a beszámolóban, hogy a falopás már
nem annyira jellemző, a szemétlerakás is csak az egyik részen van jelen.
Jáger Tibor mezőőr: Nyugati oldal az enyém, keleti oldal Gábor Attila területe.
Fay tanyasi bejáró, cseppje a legszemetesebb, a másik oldalon a peresi út mentén átutazók
szemetelnek jellemzően.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a mezőőrök munkáját. Valóban csökkenő
tendenciát mutat a falopás és hulladéklerakás. Szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
24/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2015. évi munkájáról

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Gábor Attila
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
25/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2015. évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat Jáger Tibor
2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Minimális mennyiségben csökkent az ügyiratok száma.
Néhány segély átkerült a járási hivatalhoz, de van olyan terület, ahol nőtt az ügyiratforgalom.
Nagyjából kompenzálják egymást. Örülünk, hogy a tárgyi feltételek javultak. Vásároltunk
számítógépeket. Nem újakat, de a programok ezekkel is működnek, a javítási költségek viszont
csökkentek. Új Office programmal dolgozunk.
Kerek Oszkár polgármester: Mindig lépünk egy kicsit előre. Hiányzik még az
ügyfélfogadáshoz szükséges vizesblokk. Pályázatra várunk az épület felújításánál, úgy, mint az
óvodánál és iskolánál is.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot:
26/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
.
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5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatási Szerződés.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben pénzt adunk át a Kft-nek. Köztkeztetéshez,
valamint működtetéshez szükséges összegek ezek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ezek a költségvetésben meghatározott összegek.
24.172.847,- Ft konkrét összeg a költségvetésben az üzemeltetésre, a szociális étkeztetés
támogatása pedig 8 M Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szociális étkeztetés támogatásának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot:

27/2016. (III.23.) KT határozat
Tárgy: Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
1. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
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) 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint illetve a 2016. 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 Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a működtetés támogatásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot:
28/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
3. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
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) 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016.
december 31.napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan 22.172.847,- Ft, azaz Huszonkétmillió egyszázhetvenkettő-ezer
nyolcszáznegyvenhét forint illetve a 2016. 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.
4. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét a jelen előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Térítési díjakról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Szoc. tv. alapján minden év ápr. 1-ig felül kell vizsgálni
a térítési díjakat. A Mátra Partytól megkértük az ajánlatot, ennek alapján a Szociális Ellátó
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Intézmény vezetője kiszámolta az étkezési díjat, valamint kidolgozásra került a házi gondozás,
nappali segítség nyújtás díjai is.
Habány György képviselő: Hány % az emelés?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kb. 10 %-os minden területen.
Kiss Edit Szoc. Ell. Int. vezető: Az elmúlt két évben nem emelt a Mátra Party, most 40 Ft-ot
emelt, mely nem kimagasló. Az egyéb költségek adottak, nem tudunk változtatni, törvényileg
meghatározottak.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díjak elfogadását
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III. 23.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(rendelet mellékelve)
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Óvodavezetői megbízás meghosszabbítása
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az óvodavezető kinevezése július végén lejár. Előtte 3
hónappal minősíteni kell a vezetőt a törvényi előírás szerint. Megkérdezem az óvodavezetőtől,
kívánja-e, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület a napirendet?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Nem kívánom, hogy zárt ülésen tárgyaljon a Képviselőtestület.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A nemzeti köznevelési tv. lehetővé teszi, hogy pályázat
nélkül is lebonyolítható a kinevezés meghosszabbítása, amennyiben a munkatársak, valamint
fenntartó egyetért vele. Az óvodában dolgozók 100%-a támogatta, így a Képviselő-testület
döntésétől függ, hogy támogatjuk-e.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kis korrigálás szükséges, ugyanis 2 helyen nem került
aláhúzásra a minősítés megfelelő szövege. A minősítési lap a tv. által meghatározott melléklet.
A testület dönthet a minősítés kiegészítéséről. Mi a törvényben meghatározottakat vettük
figyelembe.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van-e kiegészítő javaslat a minősítéssel kapcsolatban?
Kiegészítő javaslat nem volt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsátja az óvodavezető minősítésének
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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29/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda vezetőjének kinevezése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Benedek Elek
Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda vezetőjének kinevezése” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
minősítését a jelen határozat mellékleteként szereplő minősítési lapban foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a minősítést ismertesse a minősítettel.
Felelős: jegyző
Határidő: 3 napon belül

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A vezetői programmal kapcsolatban van-e kiegészítés?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Ebben az eljárási rendben nem kötelező a vezetői
program, de szerettem volna, hogy esetleges megbízásom esetén tudjon az elképzeléseimről a
Képviselő-testület. Kollégáimmal együtt köszönjük a Képviselő-testület hozzáállását.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van-e egyéb vélemény a Vezetői Programmal
kapcsolatban?
Habány György képviselő: Mit jelent az „alkalmanként jelen van a túlzott liberális nézet”
kifejezés a szövegben?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Van, amikor nehéz kordában tartani a gyerekeket, és
egyes esetekben a szülők hozzáállására gondoltam.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsátja az óvodavezető kinevezésének
meghosszabbítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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30/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda vezetőjének kinevezése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján - a Benedek Elek Hagyományőrző és
Természetbarát Óvoda nevelőtestülete javaslatának figyelembevételével – 2016. augusztus 1.
napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időszakra pályázat kiírása nélkül Kerekné Aradi
Tündét nevezi ki a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
intézményvezetőjévé.
Az intézményvezetői pótlékot 80%-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a vezetői kinevezés módosításáról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: 2016. július 31.

Habány György képviselő: A vezetői pótlék mértéke korábban ennyi volt-e?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Igen, ennyi volt a vezetői pótlék eddig is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Megállapítom, hogy Kerekné Aradi Tünde óvodavezetői
kinevezését meghosszabbította a Képviselő-testület.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Megköszönöm a Képviselő-testület bizalmát.
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A HÖTKE kérelmet nyújtott be pályázati pénz
megelőlegezésére 800.000,- Ft összegben a garázs befejezésére. Amint megkapják a pénzt,
visszautalják az önkormányzatnak. Én javaslom, hogy támogassuk kezdeményezésüket.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
31/2016. (III.23.) KT határozat
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Tárgy: A Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület támogatási kérelme
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület részére 800.000,- Ft támogatást nyújt garázs megépítéséhez.
Az Egyesület a támogatást legkésőbb 2016. december 31. napjáig köteles visszafizetni.
Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodást készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. március 31.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy legutóbbi
statisztikai adat szerint Hort lakossága 3619 fő.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a lerakó már működik
Hatvanban, a szelektív hulladékot válogatják. Komoly változás lesz a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Holding létrejöttével. Ennek a cégnek lesz feladata a pénz beszedése a
lakosoktól, valamint a teljes vagyont is átveszi.
A kommunális kukák kiosztása megtörtént. 2017 végéig vezetik be a mérést. Nagy összegű
kintlévőség van, sokan nem fizetik a díjat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A polgármester úr szabadságtervét el kellene fogadnia a
testületnek.
Kerek Oszkár polgármester: Tervezhetjük úgy, hogy havi 2 nap, nyáron pedig elosztva a
többi.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
32/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: Polgármester 2016 évi szabadságolási terve
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester 2016 évi
szabadságolási tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az adórendeletnek uniós bizottsági rendelet alapján
meghatározott szöveget kell tartalmaznia, valamint az iparűzési adóval kapcsolatos változás,
hogy a mentesség támogatásnak számít. Ezért kell módosítanunk a rendeletünket az
előterjesztésben foglaltak szerint.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kiküldtük a Szociális Ellátó Intézmény szakértői jelentés
alapján módosított szakmai programját, melyet el kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.
Kiss Edit Szoc.Ell. Int. vez.: Novemberben be kellett adnunk a szakmai programot, majd
decemberben jöttek ki az újabb szempontok, így a szakértő véleménye alapján néhány
módosítást kellett végezni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szakmai program módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
33/2016. (III.23.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szakmai Programját jóváhagyja.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy 2015.
szeptember 1-től 2016. február 29-ig a következő önkormányzati segélyek kerültek
megállapításra: gondozási díj 1 fő részére 120.000,- Ft, temetési segély 13 fő részére 195.000,Ft, gyógyszertámogatás 3 fő részére 54.000,- Ft, rendkívüli települési támogatás 28 fő részére
241.000,- Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Az iparterület eladásával kapcsolatban érkezett opcionális
szerződés tervezet. Egyeztetés szükséges, utána hozzuk be.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mogyoró József kérelmet nyújtott be, melyben az
önkormányzat segítségét kéri egy ingatlan bejegyzéssel kapcsolatban. Ingatlant vásárolt a
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temető mellett és szerette volna a tulajdonjogot bejegyeztetni. A földhivatal közúti hozzáférés
hiánya miatt elutasította. Mivel az útként használt terület az egyház tulajdona, hozzájuk fordult
segítségért, de a plébános úr azt javasolta, hogy az önkormányzat vásárolja meg a területet, és
minősíttesse úttá.
Habány György képviselő: Úgy tudom, hogy a tulajdonos is megvásárolhatja, és lezárhatja a
magánutat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Közforgalmú magánút lesz belőle, nem zárhatja le, mert
biztosítani kell a megközelítést a temetőnél.
Csontos András képviselő: Javaslatom az, hogy jelképes összegért vásárolja meg az
önkormányzat az útként használt területet, mert ha magánterületként megvásárolja az érintett
személy, akkor lezárhatja.
Habány György képviselő: Gond van ott több korábban megvásárolt ingatlannal is a bejárás
szempontjából. Azok is rendezetlenek.
Kerek Oszkár polgármester: Több információra van szükségünk ahhoz, hogy állást tudjunk
foglalni ebben az ügyben. Javaslom, napoljuk el a témát.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet egy
dologról zárt ülés keretében.
Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést bezárja, a következő téma megtárgyalására zárt
ülést rendel el.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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