JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
98/2016.(IX.21.)
99/2016.(IX.21.)
100/2016.(IX.21.)
101/2016.(IX.21.)
102/2016.(IX.21.)
Rendelet száma:
8/2016.(IX.21.)
9/2016.(IX.21.)
10/2016.(IX.21.)

Tárgya:
Beszámoló Hort nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Kulturális Centrum 2015-2016 évi munkájáról
BURSA HUNGARICA pályázat
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyváltozása
Tárgya:
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati
rendelete módosítása
A települési szilárdhulladék gazdálkodásról szóló 14/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Napirend:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott
2./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Előadó: Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum ig.
3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Bejelentések, indítványok
Meghívottak:
Barati János r.százados, Balog Gyuláné Nyugdíjas Klub vezetője, Szabóné Sőregi Melinda
Kult.Centrum igazgató, Kiss Edit Szoc. Ellátó Int. vezetője, Vargáné Hegyi Mónika vezető
védőnő, Karczagné Nagy Klára, Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagjai, Horváth
Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Jáger Tibor mezőőr, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Filep
Bertalan iskolaigazgató, Godó János Kft. ügyvezető.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kéri a kiküldött napirend
elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
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1.Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Barati János r. százados urat, a Hatvani
Rendőrkapitányság Körzeti Megbízott Alosztályának vezetőjét. Kérem, hogy amennyiben
kiegészítése van a tájékoztatóhoz tegye meg, amennyiben nincs, a Képviselő-testület tagjainak
átadom a szót.
Csontos András képviselő: Gratulálok a beszámoló készítőjének! Sajnálom, hogy nincsenek
itt a körzeti megbízottak. A leírt tevékenységekhez a pénzügyi forrás rendelkezésre áll-e?
Barati János: Igen, rendelkezésre áll. 2015 őszétől bizonyos túlóra keret is rendelkezésre áll a
dolgozók részére. Nagymértékben elvonja erőinket a határnál történő szolgálat.
Csontos András képviselő: Kerékpársávval kapcsolatban felmerül néhány kérdés. Örülünk,
hogy felújították az utat, de hogyan kell kezelni a sárgával jelzett területet? Vannak olyan
járműveink a Mezőgazdasági Szövetkezetben, melyek nem férnek el az úttesten, ők hogyan
közlekedhetnek?
Barati János: Rendelkezésre kell állni a 3 m-nek az úttestet illetően. Rákérdezek a
közlekedésieknél, hogyan oldható meg a közlekedés nagy munkagépek esetében.
Kerek Oszkár polgármester: A településen élő embereket foglalkoztatja a helyi migráció
kérdése. Tudomásom van arról, hogy dolgoznak itt külföldi állampolgárok, úgy tudom,
mezőgazdasági vállalkozóknál. Sem iskolába, sem óvodába nem járnak gyermekeik, nem
rendelkeznek megfelelő iratokkal, munkavállalási engedéllyel. Nem tudjuk kik ezek az
emberek, meddig maradhatnak, stb. Már kértem a rendőrség segítségét ezzel kapcsolatban.
Időnként megjelennek az utcákon, a helyi lakosságban némi félelmet keltenek. Lehet-e ezeket
az embereket ellenőrizni? El lehet-e járni bizonyos ügyekben?
A kerékpáros közlekedés nem volt biztonságos eddig. Megfelelő útépítéssel ez megoldódott,
sávok készülnek. A helyi lakosok biztonsága érdekében kérem, hogy legyenek figyelemmel
erre a jövőben. A sáv használata nagyobb mértékben fog történni, mint eddig.
Barati János: Lakcímek is rendelkezésre állnak a külföldi itt tartózkodókkal kapcsolatban?
Kerek Oszkár polgármester: A helyi emberek tudnak információt adni ezzel kapcsolatban.
Az Egészség Központnál van egy zebra, erre majd egy villogó háromszög fogja felhívni a
figyelmet, hogy az autósok fokozottan figyeljenek oda.
Életveszélyesnek tartom, hogy 6 éves, esetleg pár évvel idősebb gyermekeket a szülők egyedül
engednek el otthonról. Lámpás csomópont lehetne esetleg a legbiztonságosabb, de a csúsztatott
kereszteződés miatt ezen a helyen nehezen kivitelezhető. Itt a szülői felelősséget emelném ki.
Barati János: Kapitány úr köszönetét szeretném tolmácsolni a Képviselő-testületnek. Elnézést,
hogy időnként el kell vezényelni a területről a körzeti megbízottakat. Reméljük, hogy sikerül
felvenni határőröket, és felszabadulnak a helyi rendőrök.
Iskolakezdésnél szoktunk biztosítani rendőrt, hogy a figyelmet felhívják a
közlekedésbiztonságra. Ebben az évben nem tudtuk ezt biztosítani.

3

Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Nem tudom kinek a hatáskörébe tartozik a fekvő rendőr
elhelyezése. Az óvodás gyerekek el-elszaladnak a szülőktől érkezéskor, távozáskor. Nagy
forgalmú az Iskola út ilyen időpontokban, veszélyesnek látom a gyermekek biztonságát.
Barati János: Az önkormányzat hatásköre, de nem egyszerű feladat. Több év, mire
megvalósulhat. Közútkezelő szokott akadályt gördíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Megfelelő parkoló megépítésével is csökkenhet ez a veszély.
Később szeretnénk ezt megvalósítani. Fekvő rendőr nagymértékben lelassítja a forgalmat.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a jövőben tárgyaljunk ennek megvalósításáról.
Köszönöm százados úrnak munkájukat! Kérem, fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
98/2016. (IX.21.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló Hort nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort
nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. Napirendi pontmegtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban?
Szabóné Sőregi Melinda: Köszönöm a Képviselő-testületnek és polgármester úrnak, hogy a
munkámat, ill. a Kulturális Centrum tevékenységét támogatják.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szombati nyitva tartás alkalmával milyen a forgalom?
Szabóné Sőregi Melinda: Valójában nincs forgalom szombatonként. Korábban pénteken
18,00 óráig voltunk nyitva, akkor nagyobb forgalom volt.
Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum tevékenységére az igény hogyan változik,
vagy változik-e?
Szabóné Sőregi Melinda: Egyre nagyobb az igény a számítógéppel kapcsolatos
tevékenységekre: levélírás, nyomtatás, pályázatok, önéletrajz készítése terén. Sokan nem tudják
kezelni a számítógépet, ezért segítséget kérnek.
Kerek Oszkár polgármester: A könyvtár belefért az energetikai pályázatba, de a közösségi
ház nem. Ott is jó lenne megoldani.
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Jogos igény lenne, hogy a fiataloknak is legyen hely kulturális programokra, egyéb
foglalkozásokra.
Megköszönöm a Kulturális Centrum dolgozóinak munkájukat!
Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
99/2016. (IX.21.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Kulturális Centrum 2015-2016 évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum 2015-2016 évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

3.Napirendi pontmegtárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérem Lakatos Georginát, ismertesse hogyan alakult
költségvetésünk teljesítése az I. félévben.
Lakatos Georgina: Az I. félévi beszámolót már nem kell elfogadnia a Képviselő-testületnek,
de ismertetem az adatokat.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, térjünk át a
következő napirendi pontra.
4.Napirendi pontmegtárgyalása:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megszokott, hogy évek óta különös figyelmet fordítanak az
intézményvezetők, és én magam is, hogy a tervezett számokat teljesítsük. Köszönöm
mindenkinek a pozitív hozzáállást!
Javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)
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5.Napirendi pontmegtárgyalása:
Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Érdemi változás nem történt, megjelent egy
kormányrendelet, mely átnevezte a közszolgáltatót, valamint a Hulladékkezelő Kft. székhelyet
módosított. Egyéb olyan módosítás, mely a lakosságot érintené nem történt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék gazdálkodásról szóló 14/2015. (IV.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

6.Napirendi pont megtárgyalása:
Közterület használatáról szóló rendelet módosítása
(Írásos anyag mellékelve)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogszabályváltozás miatt szükséges a rendelet
módosítása. Mozgógép készítésével kapcsolatban konkrétan meghatározzák azt a díjat, melyet
be kell szednünk, nem mi határozzuk meg. Eddig nálunk nem volt ilyen eset, de nem lehet
kizárni, hogy a későbbiekben előfordul.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
7.Napirendi pontmegtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Bursa Hungarica pályázatot ismét meghirdette az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. Október 3-ig kell beküldenünk. A feltételek nem változtak,
van egy szabályzatunk erre. „A” és „B” kategóriák vannak. Arról kell döntenie a testületnek,
hogy indulunk-e.
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Kerek Oszkár polgármester: Finanszírozni tudjuk, ezért javaslom, hogy támogassuk a
fiatalokat ezzel.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
100/2016. (IX.21.) KT határozat

Tárgy: BURSA HUNGARICA pályázat
Hort Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 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: 2017 januárjától pénzügyi és adó területen ún. ASP
központi rendszert kell alkalmaznunk, mely kötelező. Eléggé bonyolult, és eszközbeszerzéssel
is jár (szerver, kártyaolvasó, számítógépeket szükség szerint, speciális nyomtató,) Informatikust
kell fizetni, aki áttelepíti a jelenlegi rendszert az új rendszerbe. 6 M Ft a maximális pályázható
összeg, ezt célszerű megpályázni. Ha nem pályázunk, akkor is át kell térnünk, és akkor saját
magunknak kell finanszírozni. 2018-tól az iktatás, kereskedelmi igazgatás, hagyaték ügyekben
is át kell térni erre a rendszerre. Központi program lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy pályázzunk, ha mindenképpen kötelező lesz a
rendszer használata.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
101/2016. (IX.21.) KT határozat

Tárgy: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat
Hort Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázatra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására, és
felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírásokra.
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Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Tájékoztatom a Képviselő-testületet a legutóbbi
beszámoló óta eltelt időszakban megállapított segélyekről: gondozási díj 2 fő részére, temetési
segély 8 fő részére, gyógyszertámogatás 2 fő részére, átmeneti segély 11 esetben került
megállapításra.
Kerek Oszkár polgármester: Lázár János miniszter úrtól kaptunk levelet a városi címmel
kapcsolatban. Azt írta, hogy nincs központi szerepünk, de erőfeszítésünket nagyra értékeli.
A benyújtott energetikai pályázatokról még nincs információ. Az iskolai pályázat még nem
indult be, de igyekszünk támogatni, mivel Horton van az iskola, és horti gyerekek járnak oda.
Az iparterülettel kapcsolatos pályázat csúszik.
Hamarosan átadásra kerül a 3-as út.
Külterületi utak felújítására lesz pályázat, melynek keretében erőgépek vásárlására 10 M Ft
összegig lehet pályázni. Az útfelújításokat meg kell néznünk, ezekkel a gépekkel is lehet esetleg
megoldani néhány tennivalót. Erről még egyeztetés szükséges.
A KLIK képviselőivel beszéltünk az átadásról, ki, mit vállaljon a továbbiakban. A gyermekek
étkeztetése az önkormányzat kötelezettsége, azt biztos. Közös érdek, hogy az iskola jól
működjön. Az energia fogyasztást célszerű lenne leválasztani.
Érkezett egy megkeresés 1,5 ha önkormányzati ingatlan bérlésére, 500.000,- Ft/ha/év ajánlattal,
naperőmű beruházás céljára 2 éven belül. Elmondásuk szerint 10 M Ft/év iparűzési adó várható,
és 1 főt alkalmaznának.
A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelye Hevesről Hatvan, Radnóti tér
2.sz. alá kerül. Ezt a változást el kellene fogadnunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

102/2016. (IX.21.) KT határozat

Tárgy: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyváltozása
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1.)
A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3360 Heves, Hunyadi János utca 17.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) új székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során
esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással
érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Szavazati arány: 6 fő igen 0 fő nem 0 fő tartózkodott

Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén, megköszönöm a megjelenést, az ülést
bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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