JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én
megtartott üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
21/2017.(III.29.) Beszámoló Hort település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
22/2017.(III.29.) Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2016
évi munkájáról
23/2017.(III.29.) Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2016. évi munkájáról
24/2017.(III.29.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
25/2017.(III.29.) Kulturális Centrum SZMSZ módosítása
26/2017.(III.29.) Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
27/2017.(III.29.) Hort Nagyközség Önkormányzata és Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási megállapodás
28/2017.(III.29.) EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat
29/2017.(III.29.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Tanácsának összehívása
30/2017.(III.29.) Erdélyi Mihály kérelme önkormányzati ingatlan bekerítésére
31/2017.(III.29.) Helyi Építési Szabályzat módosítása
32/2017.(III.29.) Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. alapítása
33/2017.(III.29.) Gondozási segély kérelmek elbírálása
Rendelet száma:
Tárgya:
5/2017.(III.29.) Intézményi térítési díjak
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Horváth Gábor tű.alez. tűzoltó parancsnok, Dobre Attila tű. alez., Vilmányi
Sándor HÖTKE parancsnok, Sánta Mátyás, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagja, Fabu Anna
Márta óvodavezető helyettes, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Szabóné Sőregi Melinda
Kult. Centrum igazgató, Godó István Kft. ügyvezető, Jáger Tibor, Gábor Attila mezőőr,
1./ Beszámoló Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Horváth Gábor tű.alezredes, parancsnok – Hatvani Hivatásos Tűzoltóság
2./ Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület
tevékenységéről
Előterjesztő: Vilmányi Sándor HÖTKE parancsnok
3./ Beszámoló a 2016. évi mezőőri munkáról
Előterjesztő: Gábor Attila mezőőr
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Térítési díjról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Mezőőri Szolgálatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Kulturális Centrum SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
8./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződései
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
9./ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázathoz
konzorciumi együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
10./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom,
hogy a kiküldött napirendet fogadjuk el. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló Hort tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Horváth Gábor tű. alezredes urat, a Hatvani
Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát, valamint Dobre Attila tű. alezredes, tűzoltósági felügyelőt.
Van-e kiegészítés a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
Horváth Gábor: Köszöntöm a jelenlévőket! Mindig szívesen jövünk Hortra, mivel korrekt
hozzáállást, segítséget kapunk. Elmondhatjuk, hogy nyugodt évet zártunk. A Horti Önkéntes
Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesületnek megköszönöm a közreműködést, nagyon sok
alkalommal segítették munkánkat.
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót a Képviselő-testületnek.
Csontos András képviselő: A kéményseprésről szeretnék bővebb tájékoztatást kérni.
Dobre Attila: Köszönettel tartozom az önkormányzatnak és a HÖTKÉ-nek, hogy ilyen módon
segítik a Hivatásos Tűzoltóság munkáját. A megyei tűzoltóversenynek is helyet adtak,
köszönöm polgármester úrnak, hogy kellő módon támogatta a rendezvényt.
A kéményseprés a katasztrófavédelemhez tartozik, pontosabban a lakossági sormunkát vette át
a katasztrófavédelem, mely szolgáltatás ingyenes, a cégeknek pedig nem ingyenes. Nekik
árajánlatot kell kérni, mert piaci verseny alakult ki itt is a 4 szolgáltató között.
A lakosok körében a kéményseprőipari szolgáltatás díjtalan. A szerv megküldi az
önkormányzatnak, hogy mikor jönnek a településre. A 1818-as telefonszámot kell felhívni, ha
valamit szeretnének kérdezni a lakosok, illetve amikor szükséges itt tudnak időpontot
egyeztetni is. Ha első alkalommal nem jut be a szolgáltató, egyszer lehet egyeztetni, 3.
alkalommal már fizetni kell. Fontos, hogy ismerjék meg a lakosok azt az időszakot, amikor
kijönnek a lakosokhoz.
Csontos András képviselő: Kötelező-e igénybe ezt a szolgáltatást a lakosság és cégek
számára?
Dobre Attila: Ajánlott szolgáltatásról beszélünk, de ha a kémény nem megfelelően működik,
probléma jelentkezik, vizsgálni fogják, hogy mi okozta a problémát, volt-e szolgáltatás, melyet
igazolni is kell.
Csontos András kéményseprő: Tulajdonképpen ki a kéményseprő, miről ismerhető fel?
Dobre Attila: 800 órás tanfolyamot végzett kéményseprők végzik a munkát, az eddig is ezt
végző dolgozók kerültek ide.
Ha sormunkát végez a kéményseprő, és megjelenik a lakosoknál, valószínűleg igazolvánnyal
rendelkezik. Nem szabad semmilyen munkavégzésért fizetni, nem kérhetnek érte pénzt. Ha az
ellenkezőjét tapasztalják, jelenteni kell.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Fűtési időszakban voltak egy idős néninél, nem engedte be
őket, gondolta úgysem tudják ellenőrizni ilyenkor.
Dobre Attila: Nem tudják beosztani, hogy csak fűtési idényen kívül végezzék a munkát. Ha az
önkormányzat kiértesíti a lakosokat, be kell, hogy engedjék, mert később probléma lehet belőle.
Hatósági vizsgálatot végezhetnek később ezeken a helyeken.
Kéménytüzek alkalmával felhívják a figyelmet, hogy amíg nem állapítják meg, hogy ismét
fűthetnek, addig tilos. Ez is fűtési időszakban előforduló probléma. Utóellenőrzést is tartanak.
Aki megszegi a tilalmat, súlyos bírságot kaphat.
Horváth Gábor: Amikor már „katasztrófavédelem” feliratú ruhában jelennek meg, akkor már
valami probléma lehetett. Korábban „kéményseprő” feliratú ruhában már járhattak ott, akik
problémát találtak. Ilyen helyekre mennek a katasztrófavédők. Lehet egyébként fűtési idényben
is ellenőrizni, sőt szakmailag megalapozott is.
Molnár Istvánné képviselő: Amikor ellenőrzést tartanak nem jelentik be az önkormányzatnál?
Dobre Attila: A katasztrófavédelem kivonulása az adott tulajdonosra vonatkozik, nem az
önkormányzatra, ezért nem kell bejelenteni. Őket a kéményseprők értesítették valamilyen
problémáról, azért kell kimenniük az adott címre.
Habány György képviselő: Mi történik, ha valaki nem tartózkodik otthon, amikor megy a
kéményseprő?
Horváth Gábor: Értesítést hagy a következő megkeresés időpontjáról. Ha nem felel meg ez az
időpont sem, akkor a 1818 telefonszámon kell egyeztetni, hogy mikor mehetnek.
Beszélnünk kell még az országos tűzgyújtási tilalomról is. Ez a figyelmeztetés külterületre
vonatkozik. Belterületen helyi rendelet szerint lehet avart égetni.
Irányított égetésre kérelem alapján a katasztrófavédelem adhat engedélyt.
Több esetben kapunk olyan kérést, hogy rendezvényeken biztosítsunk fecskendőt, hogy a
gyerekek meg tudják nézni. Térítésmentesen lehetővé szoktuk tenni, de igazgatói engedély
beszerzése szükséges, ezért azt kérjük, hogy az oktatási intézmények időben szóljanak ilyen
igényekről.
Kerek Oszkár polgármester: A tűzoltósági szakterületen tűzesetek és mentések számában
emelkedés mutatkozik. HÖTKÉ-vel való kapcsolatot kiemelném. Polgárvédelmi szakterülettel
is jó a kapcsolatunk. Iparbiztonsági területen sikerült előbbre lépni, közös gyakorlatokat
végzünk. Hatósági szakterületet illetően a kéményseprésre koncentráltunk.
Az együttműködést jónak értékelem a katasztrófavédelemmel.
Hulladékszállítás területén merült fel probléma, ugyanis a jelenlegi szolgáltató nem kapta meg
a megfelelő minősítést, ezért mai ülésen foglalkoznunk kell a témával.
Köszönetet mondok a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gyöngyösi és Hatvani
Hivatásos Tűzoltóság munkájáért és szakmai segítségéért.
Dobre Attila: Mi is köszönjük a jó együttműködést!
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Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
21/2017. (III.29.) 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:
Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Vilmányi Sándor: Köszönjük az önkormányzatnak és a Mezőgazdasági Szövetkezetnek a
támogatást. Egyéb kiegészítésem nincs, várom a kérdéseket.
Csontos András képviselő: A 112-t kell hívni tűz esetén, de a tapasztalatok alapján lassú a
rendszer.
Kassa László képviselő: A Miklós tanyánál szándékos gyújtogatás történt, vagy nem?
Vilmányi Sándor: A 112 hívása esetén továbbítják a problémát a megfelelő helyre, ez némi
időt vesz igénybe.
A Miklós tanyánál elképzelhető a szándékos gyújtogatás is, de nem volt senki a helyszínen. Az
ilyen tűzesetek megelőzése miatt is kell bejelenteni a külterületi égetést. Igaz, hogy kell a
kérelemért fizetni, de biztonságosabb.
Kerek Oszkár polgármester: Sok alkalommal avatkoztak be a HÖTKE tagjai tűzeseteknél.
Nekünk jó dolog, hogy volt, aki beavatkozott. Műszaki szakterületről van szó, nagyon sok
eszközzel rendelkeznek, de még szeretnék bővíteni szertárukat. Megfelelő továbbképzéseken
is részt vettek a tagok. Köszönjük, hogy a rendezvényeken is jelen vannak. Köszönjük, hogy
ellenőrzik a tűzcsapokat is!
Lesz egy 120 éves jubileumi ünnepség, mivel ebben az évben lesz a kerek évforduló.
Köszönjük a munkájukat, melyet szívvel-lélekkel végeznek a település lakóinak.
Vilmányi Sándor: 1 M Ft-ra tudunk pályázni eszközökre, szertár felújításra. Az alsó szinten
szeretnénk ügyeleti helyiséget kialakítani segítséggel. Használaton kívül van ez az épületrész.
Ajtókat ablakokat rendbe tesszük, a festésben kérnénk segítséget, ha nem kívánja az
önkormányzat más célra használni ezt a helyiséget.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel az egyesület nagyon jól működik, az épületnek évek óta
nincs funkciója, nem látom akadályát annak, hogy ügyeleti helyiség legyen kialakítva.
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Molnár Istvánné képviselő: Én a 100. évfordulóról hoztam fotókat.
Vilmányi Sándor: Köszönjük szépen, gyűjtjük az anyagot az évfordulóra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
22/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület 2016 évi
munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület 2016 évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2016. évi mezőőri munkáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóhoz?
Gábor Attila: Nincs kiegészítésem.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e hozzászólás, javaslat?
Csontos András képviselő: Hogy érzi az egyszemélyes feladatellátást, képes elvégezni
egyedül is?
Gábor Attila: Nagyon friss dolog még, próbálok megfelelni.
Csontos András képviselő: A gépjárműbe nyomkövető van beszerelve, a kérdésem az, hogy
én láthatom-e, hogy merre jár a mezőőr?
Kerek Oszkár polgármester: Ha bejön képviselő-úr a Hivatalba, itt láthatja természetesen.
A beszámoló alapján látható, hogy a falopás, szemetelés száma nem növekedett. Ha
megalkotjuk a helyi együttélési szabályzatot, akkor gyarapodnánk 1 közterület felügyelővel.
Jogköre hasonló lenne a rendőrével, és egymás munkáját tudnák segíteni a mezőőrrel.
Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
23/2017. (III.29.) KT határozat
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Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2016. évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin: Annyival egészíteném ki a beszámolót, hogy a dolgozói létszám
nem változott, az ügyek száma kismértékben növekedett.
Kerek Oszkár polgármester: A lakosság létszáma kis mértékben, 3 fővel emelkedett. Az
utóbbi időszakban kb. 17 család települt be Hortra.
Nagyon fontosnak tartom a népességmegtartó erőt, ezért is szükséges az ipari park létrehozása,
valamint bölcsőde építése.
Köszönöm jegyző asszonynak és valamennyi munkatársamnak a munkáját!
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az új informatikai rendszer segít-e az ügyek intézésében?
Valóban kevesen vannak a Hivatalban, a munka pedig sok.
Laczikné dr. Barati Katalin: Van logika abban, hogy bevezették az új ASP rendszert, mivel
egységes könyvelési rendszer lesz minden önkormányzatnál, a jelentések egységesek lesznek.
Az elején még előfordulnak problémák a programmal.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
24/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Térítési díjról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Minden évben megkeressük a Mátra Party Kft.-t az
étkeztetés térítési díjak miatt. Most egy minimális emelést javaslunk a gyermekétkeztetésben,
mivel ők is emeltek, ezért a jelenleg 0-án álló étkeztetés veszteséget okozna.
Szociális területen az intézményvezető szokta kiszámolni a térítési díjat egy törvényben
meghatározott képlet alapján.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Csontos András képviselő: Mit takar a „nappali ellátás térítési díj”?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egész napos bent tartózkodás esetén lenne ilyen, de nincs
rá igény.
Molnár Istvánné képviselő: A szociális étkezők száma hogy alakul?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Sajnos csökken, megjelent a baptista szeretetszolgálat
rendkívül alacsony árral, engedélyük van, nem tudunk velük mit tenni. Nem tudjuk hogyan
tudják finanszírozni.
Molnár Istvánné képviselő: Időtartamról lehet tudni?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Visszavonásig lesznek jelen, nem tudjuk meddig.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Jönnek hozzánk a rendelőbe egy ideje egyre többen olyan
nyomtatvánnyal, mint amilyen a Szociális Ellátó Intézményben van, kiderült, hogy fejléc nélkül
lemásolták, és az egész család részére krónikus betegségről kérnek igazolást. Ez alkalmat ad
ahhoz, hogy máshol állami visszaigényléshez használják fel. Kérni szeretném, hogy lássák el
bélyegzővel a nyomtatványt.
Fejléc nélküli irományon igényelik az orvosi igazolást. A beteg tudja a saját betegségét, nem
vagyok köteles ismeretlen helyre igazolást adni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kérdés, hogy jogosult-e a szeretetszolgálat felhasználni
ezeket az igazolásokat.
Csontos András képviselő: Valószínűsíthető, hogy valamilyen rászorultsági szempontra
szükség van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem valószínű, hogy kezelhetnek ilyen adatot.
Kassa László képviselő: Úgy tudom, hogy korhoz is van kötve. Ki is szállítják 120 Ft-ért, és
az ebéd is 120 Ft időseknek. Ezzel nem lehet versenyezni.
Habány György képviselő: Ha a rászorultaknak ezzel segítenek, ez csak jó lehet.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nekünk előző évben kell igényelni az állami támogatást,
és nem tudjuk teljes mértékben lemondani, ezért okoz gondot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az előterjesztés elfogadását a térítési
díjakról.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (III. 29.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
(rendelet mellékelve)
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Mezőőri szolgálatról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Csontos András képviselő: Mennyi volt a korábbi díj? Arról volt szó, hogy fele lesz.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Eddig 650 Ft/ha/év volt. Ebben az évben még nem
küldtük ki, mert a most módosuló összeggel menne ki. Az volt a gond a felével, hogy 325 Ft
lett volna a díj, ami a postaköltséget se fedezte volna bizonyos esetekben.
Csontos András képviselő: A mezőőri szolgálat 1 főre csökkent, a támogatást most hogy
kapjuk?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Most 1 főre igényelhetjük a támogatást.
Csontos András képviselő: Az 500 Ft-ot soknak találom. Nem kívánom, hogy fele legyen, de
ez sok. Kérdés az 1 fő mennyire tudja ellátni a feladatot.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Pár hónap kell hozzá, hogy kialakuljon. Az eddig 2 főre
kapott támogatás és a mezőőri járulék együtt sem fedezte a 2 fő ellátását.
Csontos András képviselő: Javaslom, hogy az ellátás színvonala az 1 fő ellenére is javuljon.
Nagyon kirívó esemény nem történt, de elvárás, hogy amikor fizetnek a földtulajdonosok,
találkozzanak a mezőőrrel személyesen a külterületen.
Kerek Oszkár polgármester: Eligazítás minden hétfőn van, de ha igényli a szövetkezet,
naponta is lehet. Ha valami gond van, kérem, hogy felém jelezd.
Csontos András képviselő: Nincs gondom. A mezőőr munkája is mérhető, kontrollálható.
Mindennek nyoma van.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel kapcsolatban konzultálhatunk. Ezért vettem a GPS-t.
Csontos András képviselő: 400 Ft/ha/év összeget javaslok. A fél hektáros terület alatt ne
legyen díj, fölötte legyen csak a 400 Ft.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem sértünk-e törvényt, hogy ha van mezőőri szolgálat, és
nem kérünk érte díjat bizonyos esetekben?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A működési költségeket a mezőőri járulékból és a
költségvetésből kell finanszírozni.
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Kerek Oszkár polgármester: Az kevés erre a feladatra, az önkormányzat harmadikként hozzá
tesz saját forrásból. 2017-ben június 30 lesz az első befizetés. Javaslom, hogy addig
számoljunk, hogy megengedhető-e az, hogy bizonyos terület alatt ne fizessenek, és elegendő
lenne-e 400 Ft-os díj.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A költségvetési rendeletben 3.700.000 Ft illetmény+
cafetéria lett betervezve. Ezen felül vannak az egyéb kiadások: karbantartás, védőruha, orvosi
vizsgálatok, dologi kiadások. A 2 főre lett tervezve 6 millió Ft, az állami támogatás egész évben
viszont csak 2.160.000 Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítom, hogy ebben a kérdésben most nem született
döntés.
7./Napirend megtárgyalása:
Kulturális Centrum SZMSZ módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Szabóné Sőregi Melinda igazgató: A költségvetési tv. nem írja elő a speciális szabályozást a
szombati nyitva tartásra vonatkozóan Eddig 2 óra nyitva tartás kötelező volt, ezért ezt
szeretnénk kivenni, és a 2 órát péntekre tennénk át, így 18 óráig lennénk nyitva.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom elfogadásra az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
25/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: A Kulturális Centrum SzMSz módosítás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Centrum Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

8./Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási szerződései
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A kiküldött előterjesztés alapján kérem szavazzunk a közétkeztetésről
szóló támogatási szerződés elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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26/2017. (III.29.) 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) 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan 8.200.000,- Ft, azaz Nyolcmillió kettőszáz-ezer forint illetve a 2017. 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: 2017.március 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztés alapján kérem szavazzunk a takarítás,
közterületek fenntartása témakörű támogatási szerződés elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
27/2017. (III.29.) 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:
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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) 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017.
december 31.napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra
vonatkozóan 22.000.000,- Ft, azaz Huszonkétmillió forint illetve a 2017. 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: 2017.március 31.
Felelős: polgármester
9./Napirendi pont megtárgyalása:
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázathoz konzorciumi
együttműködési megállapodás.

Kerek Oszkár polgármester: Ebben a pályázatban nem csak hátrányos települések vehetnek
részt: Visonta, Atkár, Pálosvörösmart, Detk, Hort venne részt konzorciumban. Csak ilyen
formában lehet pályázni. Az állam 100 %-ban támogatja, előre utalják a pénzt. Visonta a
Gesztor, de minden település megkapja az őt megillető összeget rendezvényekre, ifjúsági
programokra, egészséges életre nevelésre, sport támogatására, óvodai foglalkozásokra, eszköz
vásárlásra, felújításra, anyag költségre, megbízási díjra, előre meghatározott határokon belül.
Megkerestem az intézményeket, adják le elképzeléseiket.
Kérem a Képviselő-testületet, támogassa ezt a kezdeményezést. Úgy tudom, Heves megyében
nem sok település indul. A közös indulást Visonta kezdeményezte felénk.
Habány György képviselő: Támogatom a kezdeményezést.
Molnár Istvánné képviselő: Én is támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az együttműködési megállapodás
megkötésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
28/2017. (III.29.) KT határozat
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Tárgy: EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat támogatási kérelem benyújtására
vonatkozó Visonta Község Önkormányzatával, Atkár Község Önkormányzatával, Detk Község
Önkormányzatával és Pálosvörösmart Község Önkormányzatával kötendő konzorciumi
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Kiküldtük a Hulladékgazdálkodási Társulás összehívásához
kapcsolódó anyagot.
A megfelelősi véleményt visszavonta az NHKV a jelenlegi
hulladékszállítótól. Nem tudja teljesíteni azokat a feltételeket, melyeket a törvény előír.
Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani a feladatellátást. A környékbeli önkormányzatok
egyeztetésével született meg a javaslat.
Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
29/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsának összehívása
Hort Nagyközségi Önkormányzat – mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja – Képviselő-testülete felhatalmazza és felhívja a
polgármestert – mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának tagját – arra, hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény szerinti minősítésének visszavonására tekintettel- településünk
hulladékgazdálkodási feladatainak folyamatos ellátása érdekében – haladéktalanul
a) kezdeményezze a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának összehívását az alábbi napirendi pontokkal:
1. A Társulás Tanács elnökének a visszahívása és új elnök választása.
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2. A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerződés azonnali hatályú
felmondása.
3. Döntés a Társulásra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök tekintetében új
vagyonkezelési megkötésével kapcsolatos intézkedésekről.
Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul
Felelős: polgármester
b) a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközségi Önkormányzat képviseletében eljárjon, és
szavazati jogát az a) pont szerinti határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő: a Társulási Tanács soron következő tanácsülésén
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Május 2-án záródik a felület, útépítésre lehet pályázni bruttó
15 M Ft erejéig, 2.647.059,- Ft önkormányzati saját erővel. Javaslom, hogy az elmúlt évihez
hasonlóan induljunk. Még 10-12 olyan út van, melyet meg kellene újítani.
A Táncsics út első szakasza nagyon rossz állapotban van, valamint az Orvosköz, Szövetkezet,
és a Mátra út is nagyon rossz. Kérem, hogy mindenki nézzen szét.
Most arról döntsünk, hogy induljunk-e.
Csontos András képviselő: Javaslom, hogy induljunk a pályázaton.
Habány György képviselő: Én is javaslom.
Molnár Istvánné: Mindenképpen induljunk a pályázaton.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Erdélyi Mihály azzal keresett meg, hogy a Csányi úttal
párhuzamostan bejegyeztek egy utat az ő ingatlanára. Telephelyet szeretne létesíteni, melyet
bekerítene. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.
Csontos András képviselő: Törvény módosítás történt. A föld kimérések alkalmával kiderült,
hogy nem lehet minden földterülethez bejárót kialakítani, ezért szolgalmi utak kijelölése történt.
Ezért került így bejegyzésre. Mindenkinek kiveszik ezt a területéből, Ak. értékéből. Mindenki
szántónak használja, de bejegyezték az önkormányzat javára. Sosem fogják szántófölddé
minősíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy támogassuk Erdélyi Mihály kérését.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
30/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Erdélyi Mihály kérelme önkormányzati ingatlan bekerítésére
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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló
0132/32 hrsz-ú, közút megnevezésű, használaton kívüli ingatlant a szomszédos ingatlan
tulajdonosa, Erdélyi Mihály, Hort Csillag út 19. szám alatti lakos bekerítse.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az építési szabályzat módosítása folyamatban van. A
kisajátítandó területekről dönthet a testület. Lehet gyorsított eljárásban is lefolytatni. Képviselőtestületi határozat szükséges hozzá, és a partnerségi egyeztetés ezzel lezárható. Ha nem hozzuk
meg ezt a döntést, össze kell hívni a különböző szerveket, lakosságot, szomszéd településeket.
Ezt elkerülhetjük a határozattal.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
31/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Hort Nagyközség Településrendezési
tervének módosításával kapcsolatos Véleményezési Dokumentációjával kapcsolatos
partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.
Megállapítja, hogy a Véleményezési Dokumentációra észrevétel, vélemény nem érkezett.
Kerek Oszkár polgármester: Az új Kft. megalapítása folyamatban van. a Képviselő-testület
jóváhagyása szükséges az alapításhoz azzal, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonrésszel
tagja a Kft.-nek. Az ügyvezetőnek Süki Lórántot javaslom.
Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
32/2017. (III.29.) KT határozat
Tárgy: Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. alapítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 100%-os tagsági tulajdonrésszel
hozzájárul a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. alapításához.
A Kft. ügyvezetőjének Süki Lóránt Hort, Kossuth Lajos út 168. szám alatti lakost nevezi ki.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Csontos András képviselő: Közterületi kamerákról beszélt korábban polgármester úr, a 4
bekötő úthoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy a település lakosságát megvédjük a bűnözőktől,
betörőktől.
Kerek Oszkár polgármester: A következő költségvetés előtt beszéljünk róla, be kell tervezni.
Laczikné: A kamerák megfigyelése szabályozott, még az önkormányzat sem nézheti meg.
Közterületfelügyeletnek van erre joga.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Vadkamerát is lehetne felszerelni több helyre.
Habány György képviselő: Szülői kérést tolmácsolok az iskolánál történő parkolással
kapcsolatban. Az iskolával szemben célszerű lenne parkoló kialakítása. Balesetveszélyesek az
út mellett megálló, gyerekeket szállító gépkocsik.
Iskolával szembeni parkoló kialakítása: szülői kérést tolmácsolok ezzel. Balesetveszélyesek az
ott megálló, gyerekeket szállító gépkocsik. Akár fekvőrendőr elhelyezése is megoldaná a
kialakult reggeli helyzetet.
Kerek Oszkár polgármester: Iskolánál, Óvodánál, Kulturális Centrumnál is rossz a parkolási
helyzet. Milliós nagyságrendű beruházást igényelne. Fekvőrendőr kialakítása olcsóbb lenne,
esetleg útfelújítás alkalmával meg lehetne oldani. Meg kell világítani, táblát kell elhelyezni.
Habány György képviselő: A sebességkorlátozó tábla sajnos nem oldja meg, egyiket el is
lopták.
Blahó Éva képviselő: Az iskolánál a fekvő rendőr sokat segítene bizonyos szempontból, de a
szülők nem tudnak hol parkolni, és a járda annyira ferde, hogy nem lehet télen közlekedni, csak
az úttesten.
Habány György képviselő: Támogatom a fekvőrendőr létesítését a baleset megelőzés
szempontjából.
Csontos András képviselő: A fekvőrendőr sem oldja meg a problémát, sőt az is gondot okoz,
és balesetveszélyes, ha nem figyelnek oda.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalására zárt ülést rendelek el, a nyílt
ülést bezárom.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyő

Kerek Oszkár
polgármester

16

