JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án
megtartott üléséről

Határozat
száma:
103/2016. (X.26.)
104/2016. (X.26.)
105/2016. (X.26.)

106/2016. (X.26.)
107/2016. (X.26.)
108/2016. (X.26.)
109/2016. (X.26.)
110/2016. (X.26.)
111/2016. (X.26.)
112/2016. (X.26.)
113/2016. (X.26.)
Rendelet száma:
11/2016. (X.26.)

Tárgya:
A Horti Polgármesteri Hivatal 2017 évi belső ellenőrzési terve
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015 évi munkájáról
Hort Nagyközség telpülésrendezési eszközeinek - ipari park kialakításának
céljából történő és a HÉSZ módosításához kapcsolódó 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti teljes eljárás
véleményezési szakaszának lezárásáról

Helyi Építési Szabályzat módosítása a Béke úton
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. tőkeemelése
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött beruházási hitelszerződés
módosítása
Vagyonkezelési szerződés módosítása
2016.évi előirányzat módosítás
Hort nagyközség várossá nyilvánításáról
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Tárgya:
Az egészségügyi alapellátásról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-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: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes,
Virágné Csábi Viola igazgató helyettes, Kiss Edit Szociális Ellátó Intézmény vezetője, Szabóné
Sőregi Melinda Kulturális Centrum igazgató, Godó István Kft. ügyvezető, Vargáné Hegyi
Mónika vezető védőnő, Fodor Gáborné védőnő, Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke,
Karczagné Nagy Klára, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagjai, Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna
fogorvos, Szabó Béla György fogorvosi asszisztens, Dr. Sütő József háziorvos, Jáger Tibor
mezőőr és Godó Erzsébet horti lakos.
Napirend:
1./ A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Előadók: Dr. Nagy Tamás I. sz. körzet háziorvosa
Dr. Sütő József II. sz. körzet háziorvosa
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
3./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előadó: Vargáné Hegyi Mónika, Fodor Gáborné védőnő
4./ Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Építési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
6./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm az intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 7 képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A belső ellenőrök négy területet vizsgálnak. Minden
évben kötelező, melynek eredményéről következő év áprilisában számol be a belső ellenőrünk.
Kerek Oszkár polgármester: Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom
elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

103/2016. (X.26.) KT határozat
Tárgy: A Horti Polgármesteri Hivatal 2017 évi belső ellenőrzési terve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017 évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ellenőrzések tárgya:
1. Pénzügyi, gazdasági folyamatok ellenőrzése az önkormányzati és hivatali gazdálkodás
területén
2. Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés - céljelleggel nyújtott támogatások
3. Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés – EU-s forrásokból finanszírozott pályázatok
elszámolása
4. Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés – 2016 évi népszavazás
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A második napirendi pont a három orvos beszámolója. Térjünk
rá Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna beszámolójára. Van valami hozzáfűzni valója, doktornő?
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: A vízdíj volt problémás nekem ebben az időszakban.
Kerek Oszkár polgármester: Doktornő készített egy táblázatot, hogy hogyan alakult az elmúlt
év. Én reagálnék a vízdíjra. 2015 májustól 2016 májusig 3.000 Ft, azóta 5.500 Ft a vízdíj. Öt
hónapról van szó, az eltérés havonta 2.500 Ft. Összesen 10.000 Ft-ról beszélünk, és nem
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60.000-ről. Mind a három orvosnál eltekintettünk az iparűzési adótól, biztos vagyok benne,
hogy ez a 10.000 Ft elenyésző az elengedett összeghez képest.
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Miért kell nekem az 1/3-ot fizetni? Több mint 1 éve fizetem a
háziorvosi díj 1/3-át, plusz a sajátomat. Nem a 10.000 Ft a baj, hanem hogy nem értesítettek
ezekről a plusz dolgokról. Az én betegeim által valóban fogyasztott vízdíjat szeretném fizetni.
Kerek Oszkár polgármester: Az, hogy kinek mennyit kell fizetni, nem mérhető. Ezt meg kell
osztani, ez lett volna a legkorrektebb, ha harmadoljuk, de javaslom, üljünk le négyesben és
beszéljük meg.
Dr. Sütő József: Ha doktornő fizet külön a saját rendelőjére, mi vállaljuk Nagy doktorral, hogy
kifizetjük ketten.
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Én nem ezt szeretném. A különbözetet gondolom reálisnak,
amennyit az én betegeim használnak. Nézzük meg a létszámot és ennek arányában fizetek.
Kerek Oszkár polgármester: Újra mondom, hogy a korábbi évekhez képest az iparűzési adó
elengedése szerintem jelentős segítség.
Kassa László képviselő: Két féle vízmérő van?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, egy saját használatra és egy közös.
Doktornő, megkeresett egy fogorvos, hogy Önök a praxist szeretnék eladni. Szeretném tudni,
hogy ez mennyire konkrét, mi a valóságalapja?
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Két éve áruljuk, amennyiben lehetőségem lesz rá, elmegyek, ezt
időben be fogom jelenteni.
Kerek Oszkár polgármester: Dr. Sütő József körzete a következő. Doktor úr, szeretne valamit
hozzáfűzni a beszámolójához?
Dr. Sütő József: Nem köszönöm, beleírtam mindent.
Kerek Oszkár polgármester: A laboratóriumi helyzet változott, volt egy cégváltás, így a
hozzáférés a labor használatához bonyolultabb lett. Ez nyilván a kórház és a labor közti
megállapodás része, ha nem megfelelően működik, akár az önkormányzat is szóvá teheti a
kórház felé, de ehhez az kell, hogy kapjunk infót.
Dr. Sütő József: Sokat mérgelődünk az állandó előjegyzések miatt, sehol máshol nincs
előjegyzés, azt szeretnénk, ha itt se lenne. Ebben kérnénk segítséget. Három hónapos
előjegyzések vannak, írjuk rá az „S” betűket, aztán visszaszólnak, hogy ez nem SÜRGŐS.
Valóban lehet, hogy sokszor fölöslegesen is igénybe vesszük ezeket a szolgáltatásokat, de
rengeteg a telefonszám, amit az előjegyzésekhez használni kell. Ezt kellene egyszerűsíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben olyan dologról van szó, amiben nekem van
jogosultságom, szívesen segítek, de bizonyos dolgokba nincs beleszólásom.
Dr. Sütő József: Egy telefont azért ha megtenne a lakosság érdekében. Jó lenne, ha
létrehoznának még egy státuszt a laborban, hogy gördülékenyen menjenek az előjegyzések.

4

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Sokkal rosszabb a helyzet, mint korábban volt. A
támogatást 20%-kal megemelték ugyan, de a volumen korlát tovább nőtt. Hiába telefonál
polgármester úr, ha nem tudnak több beteget fogadni, a bejelentkezési idő nagyon rövid.
Csontos András képviselő: Hatvanban rendelkezésre áll privát labor. Van erről valami
információ? Kb. 20-30 ezer Ft maszek alapon.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez is azt bizonyítja, hogy van szabad kapacitás, több vért is
le lehetne venni, csak a volumenkorlát fogja meg.
Kerek Oszkár polgármester: Nagy doktor beszámolójával kapcsolatban kérdés?
Molnár Istvánné képviselő: A vastagbél szűrés folytatódik? Értesültem róla, hogy sok behívó
érkezett. Aki már kapott értesítést, az mehet? Úgy tudom, krónikus betegek felsorolásánál ez a
betegség leginkább férfiakat érint.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A megjelentek döntően nők, a férfiak általában elhanyagolt
állapotban érkeznek. A két körzet 50 db vizsgálati dobozt kapott a vastagbél szűréshez, és
kiküldtek 400 behívót. Akik nem kaptak levelet, ki lehetne küldeni, de nehezen tudjuk
megtalálni, hogy kinek kellene. Most kaptunk megint 50-et, be lehetne jönni érte.
Molnár Istvánné képviselő: Akik részt vettek, kaptak visszajelzést?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Be kell jönni érdeklődni, mi keressük ki egy számítógépes
rendszerben. Benne van a levélben, hogy az értesítés a háziorvoshoz megy. Természetesen
azokat megkerestük, akinek nem negatív lett az eredménye.
Kerek Oszkár polgármester: Ha nincs több kérdés, szeretném elmondani, hogy az
önkormányzat már tett az orvosi eszközök fejlesztése érdekében. Köszönöm minden orvos
munkáját.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A védőnőkkel jó a kapcsolat, minden évben kétszer
meghirdetjük a nőgyógyászati rákszűrést, örülök, hogy ez jól működik. A feladatok évek óta
ugyanazok.
Csontos András képviselő: Hungarikum lett a védőnői szolgálat! A gyöngyösi esetről mi a
véleményetek? Hogy látjátok, Horton hogy működik a rendszer?
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Gyöngyösön lemondott a szülő a védőnői gondozásról, itt
ilyen nincs. A Szociális Ellátó Intézménnyel együttműködve rálátásunk van a családokra.
Problémás család adódik, de jól tudjuk kezelni az eseteket, eredményeket tudunk elérni.
Habány György képviselő: Olvasom a beszámolóban, hogy még mindig vizesedik az épület.
A legutóbbi beszámolóban is benne volt, de úgy látom, nem sikerült végleges megoldást találni.
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Vargáné Hegyi Mónika: Beleírtam a beszámolóba, hogy a probléma megoldása folyamatban
van.
Godó István Kft ügyvezető: Hétvégén jön egy injektáló cég, péntek-szombaton megcsinálják,
hogy ne zavarjuk a hét közbeni munkát.
Molnár Istvánné képviselő: A védőnők is végeznek nőgyógyászati rákszűrést?
Vargáné Hegyi Mónika: Mi csak kenetet veszünk, ez nem egyenlő a teljeskörű
nőgyógyászati szűréssel.
Fodor Gáborné védőnő: Az általunk behívottakon kívül bárki jöhet, aki szeretne.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mindenki fontosnak tartja a rákszűrést, de megkezdődött a
7. osztályos lányok méhnyakrák elleni védőoltása, és 3 gyermek nem kérte. Érdekes a szülői
hozzáállás. Amíg nem volt ingyenes, sokan kérték a 3 oltást, ami 100.000 Ft volt, most
ingyenesen nem kérik.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönjük a védőnők munkáját, aki elfogadja a beszámolót,
kérem szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

104/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015 évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2015 évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A jelenlegi rendelet nem felel meg az új törvénynek,
ügyeletről, védőnőkről kell rendelkezni, szinte minden szakaszát felül kellett volna írni, ezért
egyszerűbb volt újat alkotni. A rendeletet meg kell küldeni véleményezésre, utána fog hatályba
lépni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi rendeletet hozta:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról
(Rendelet mellékelve.)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Egyetlen hatóságtól sem érkezett kifogás az új építési szabályzat
ellen.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az állami főépítésznek kell még küldeni végső
véleményeztetésre, ha szükséges lesz, módosítunk rajta és ezután tudjuk a testület elé vinni.
Talán novemberre meg lesz. Igazolja ez a gyorsaság, hogy váltanunk kellett, mindig érthető,
szakszerű választ kapok. Nagyon jó váltás volt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az építési szabályzat módosításának
elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

105/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: HORT NAGYKÖZSÉG TELPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
- ipari park kialakításának céljából történő és a HÉSZ módosításához kapcsolódó 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti teljes eljárás véleményezési
szakaszának lezárásáról

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

Megállapítja, hogy Hort Nagyközség településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének a külterület 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12,
026/13, 026/14, 026/15, 026/16, 026/23, 026/24, 026/25, 026/35 helyrajzi számú
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2.
3.

ingatlanokat érintő módosításhoz kapcsolódóan a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási és véleményezési szakasza lefolytatásra került.
A beérkezett véleményeket a főépítész az 1. sz. melléklet szerint kiértékelte és azt a
Képviselő-testület megismerte. A véleményekkel a Képviselő-testület egyetért, és azt
teljes mértékben elfogadja.
A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a R. szerinti véleményezési szakaszt
lezártnak tekinti.
Kéri a polgármestert, hogy a tervdokumentációt küldje meg végső szakmai véleményezés
céljából az illetékes Állami Főépítésznek.

Felelős:

Kerek Oszkár polgármester

Határidő:

értelem szerint

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Érkezett egy kérelem, Godó Erzsébettől. A Béke úton
van telke, amire építeni szeretne. Az ő ingatlanán keresztül 2009-ben terveztek egy utat. Több
ilyen van a településen, amik nem valószínű, hogy meg fognak valósulni. Azzal a kéréssel
fordul a kérelmező a Képviselő-testülethez, hogy töröljék el ingatlanáról ezt a bejegyzést.
Kerek Oszkár polgármester: Több ilyen utat is terveztünk, de ezen utak megvalósítása, mivel
kevesen építkeznek, nem történik meg. Javasolni fogom, hogy ismételten vizsgáljuk felül ezen
utak létjogosultságát. Nem lesz olcsó, de minden önkormányzatnak meg kell csinálni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2018-ra meg kell lenni, ezt a jövő évben el kell kezdeni,
mert 1-1,5 év az átfutási ideje, mire ez a módosítás kész lesz.
Godó Erzsébet: Fundamentám van, ami jövőre lejár, így viszont nem tudom elkezdeni az
építkezést.
Habány György képviselő: Részmódosítás nem lehetséges?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Lehetne, de az így is több milliós költség mellé ez még
plusz kiadás lenne.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mióta tudja, hogy ezen az ingatlanon van egy ilyen
bejegyzés?
Godó Erzsébet: Most derült ki, amikor bementem a földhivatalba.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A hirdető táblán biztos, hogy ki volt függesztve.
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Csontos András képviselő: Ha semmiképpen nem lesz ott út, térjünk vissza erre. Mikor
gondoljátok?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Képviselő-testületet tájékoztatjuk az árajánlatokról, és
visszatérünk rá.
Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testület a teljes szabályzat felülvizsgálata során
erre is visszatér.
Habány György képviselő: Szabjunk valamennyi határidőt és indítsuk el most.
Kerek Oszkár polgármester: Ha eldöntjük, hogy melyik céget bízzuk meg, akkor velük tudjuk
megbeszélni a határidőt. Javaslom, hogy fogadjuk el a döntést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
106/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása a Béke úton

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Godó Erzsébet Hort, Béke út 11.
szám alatti lakos által benyújtott módosítási kérelmet a 2017 évre tervezett teljes felülvizsgálat
során valósítja meg.

Felelős:

Kerek Oszkár polgármester

Határidő:

értelem szerint

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Három tervezési ajánlat érkezett, próbáltam még másokat
keresni, de van, aki nem tudta vállalni és van, aki nem küldött ajánlatot.
Az első ajánlat a Kőszeghy Bt-től érkezett, akikkel jelenleg is szerződésben állunk, ők 3,8
milliós (plusz Áfa) ajánlatot adtak. A másik két cég 6 millió fölött vállalná. Az ajánlat
ugyanarról szól.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, fogadjuk el a Kőszeghy Építészeti Bt ajánlatát.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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107/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatával a Kőszeghy Építészeti Bt-t (4029 Debrecen, Lórántffy u. 25.) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:

Kerek Oszkár polgármester

Határidő:

értelem szerint

Kerek Oszkár polgármester: November 8-án hulladéktársulási ülés lesz, erre van 4 határozati
javaslat előterjesztés. Az első a Kft tőkeemelésére vonatkozik. Korábban két település felvételét
nem javasoltuk a Kft-be, mert igen nagy távolságra vannak Hatvantól. Arról kellene szavazni,
hogy járuljanak e hozzá 100-100 ezer Ft-tal, amivel be tudnak lépni a Kft-be, vagy sem. Azt
gondolom, ha a múltkor nem járultunk hozzá a belépésükhöz, akkor most se. Aki egyetért,
szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangú nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

108/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. tőkeemelése

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 200.000,- Ft, azaz
Kettőszáz-ezer forint összegű tőkeemeléséhez nem járul hozzá.
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Felelős:

Kerek Oszkár polgármester

Határidő:

értelem szerint

Kerek Oszkár polgármester: A következő előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel
megkötött beruházási hitelszerződés módosítását tartalmazza. Kérem, a kiküldött anyag alapján
szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
109/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött beruházási hitelszerződés módosítása

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat
melléklete szerint elfogadja a Társulás és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött
beruházási hitelszerződés módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hort nagyközség polgármesterét, hogy a társulás társulási
tanácsának tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. november 8.
Felelős: Hort nagyközség polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás vagyonkezelési szerződésmódosításáról a kiküldött anyag alapján kérem,
szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
110/2016. (X.26.) KT határozat
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Tárgy: Vagyonkezelési szerződés módosítása

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat
melléklete szerint elfogadja a Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000
Hatvan, Tarjáni út 3.) között a káli 029/26 hrsz-ú ingatlan és a jászfényszarui 05/147 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában megkötött vagyonkezelési szerződések módosított és változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hort nagyközség polgármesterét, hogy a társulás társulási
tanácsának tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. november 8.
Felelős: Hort nagyközség polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2016. évi előirányzat módosításával kapcsolatban, a kiküldött anyag
alapján kérem, szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

111/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: 2016.évi előirányzat módosítás

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat
melléklete szerint elfogadja a Társulás 2016. évi előirányzat módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza Hort nagyközség polgármesterét, hogy a társulás társulási
tanácsának tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. november 8.
Felelős: Hort nagyközség polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: A három intézményben a napelemek eredményesen működnek.
A Kulturális Centrumban is helyezünk el napelemeket, hogy az energiafelhasználás díját
csökkenteni tudjuk. Az iskoláról tárgyaltunk a KLIK-kel, ki, mit fog fizetni. Január 1-jével
átkerül a működtetés, sajnálom, hogy át kell adnunk a napelemes rendszert. Jegyzőnő utána
néz, hogyan lehet az ad-vesz órák hozamát a tornateremre és az ebédlőre fordítani. Szóbeli
megállapodás, hogy az iskola biztosítja az étkező és a sportcsarnok fűtését, mi pedig a
áramellátást. A KLIK sajnos nem fizet pontosan, ezért jobb lenne, ha mindenki a sajátját fizetné.
Trócsányi András úr megkeresett a városi pályázattal kapcsolatban. Egyetlen település sem
kapott az elmúlt évben városi címet, javasolta, hogy 2017-ben újra adjuk be.
Habány György képviselő: Mennyi ennek a költsége?
Kerek Oszkár polgármester: 400.000 Ft, és ha nyerünk, akkor még 700.000 Ft a sikerdíj.
Javaslom próbáljuk meg. Kérem, szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
112/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Hort nagyközség várossá nyilvánításáról

Hort Nagyközség Önkormányzatának 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: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Elkészült az út. A nagy súlyú járművek könnyen tönkreteszik.
7,5 tonnás tiltó tábla kellene. A szőlőskertnél ellenőrzik a járműveket, kérni fogom az illetékes
szervet, hogy itt is ellenőrizzenek.
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Csontos András képviselő: A 40 tonna fölöttiek, hogy tudnak majd bejönni a faluba?
Kerek Oszkár polgármester: Ezek az autók kapnak engedélyt, én a kamionokra gondolok.
Nőtt a forgalom, ha ellenőrizve lenne, kevesebb zaj és füst lenne.
Annak idején a Miklós tanyára sertéseket vitt a tulajdonos, akkor aláírást gyűjtöttünk a szag
miatt. Az a terület mezőgazdasági területnek számít, de módosítsuk úgy, hogy ne okozzon még
nagyobb problémát a jövőben. Ipari-gazdasági övezetbe soroljuk be és ne engedjük, hogy
sertéstelepet alakítsanak ki.
Csontos András képviselő: Nem értek vele egyet. Ha vállalkozást akarunk, nem zárhatunk be
mindent. A cukorgyár bezárt, régen 10 millió sertést tenyésztettek évente, most 3 milliót. Ha
mindenki így gondolkodik, nem fog termelni senki. Máshol ezek a dolgok működnek, mi
Magyarok furcsák vagyunk, elhatároljuk magunkat. Ha modern technológiával építik fel és
tisztán tartják, az nem lehet büdös.
Kerek Oszkár polgármester: A gyöngyösi üzem környékén is terjeng a szag. Javaslom,
változtassuk meg a besorolást.
Habány György képviselő: Ha megváltoztatjuk a besorolást, mi fog változni?
Kerek Oszkár polgármester: Nem lehet állatot tartani.
Kassa László képviselő: Én lakom a legközelebb, engem érint jobban. Ha teljesen új
technológia lenne, nem kellene elvetni, nem kéne úgy járni, mint Gyöngyös a gumigyárral,
hogy 5km-rel arrébb megépült. Járjuk körbe, járjunk utána.
Molnár Istvánné képviselő: Ha módosítanánk, akkor csak állattartást nem lehetne? Az elmúlt
hónapokban borzalmas szag volt.
Kerek Oszkár polgármester: Igen, bármi más működhet, csak az állattartás nem. Javaslom a
változást, kérem, szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
113/2016. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a horti 0211/1 és 0213/18 hrsz-ú
ingatlanokat a jelenlegi különleges mezőgazdasági üzemi terület besorolásból ipari-gazdasági
terület besorolásba helyezi át.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításról.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2016. november 30,

Kerek Oszkár polgármester: Ha nincs több előterjesztés, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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