JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 04-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
41/2017. (V.4.)
42/2017. (V.4.)
43/2017. (V.4.)
44/2017. (V.4.)
Rendelet
száma:
9/2017. (V.4.)
10/2017. (V.4.)

Tárgya:
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések felmondása
Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetői megbízása
Közmeghallgatás 2017.
Pedagógiával a gyermekekért díj
Tárgya:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadása
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 04-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette Habány György képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
1./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgálat átszervezéséről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Tájékoztató a Horti Szociális Ellátó Intézmény új vezetőjének ideiglenes megbízásáról
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Bejelentések, indítványok

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgálat átszervezéséről

(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket.
Az első napirendi ponttal kapcsolatosan az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Kft. által küldött levél alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet. A településünkön működő
közszolgáltató táraságtól is megvonta a megfelelőségi véleményt az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő réészvénytársaság,
mely lépés az integrációs folyamat része. Ennek eredményeként az önkormányzatunknak is fel
kell mondania a döntést követő 30 napon belül a közszolgáltatási szerződést a jelenlegi
szolgáltatóval. Az újonnan alakuló regionális hulladékgazdálkodási köszszolgáltató társasággal
(NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.) pedig meg kell kötniük az új közszolgáltatási szerződést
önkormányzati társulási tagságon keresztül.
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Az integrációs folyamat egyik célja, hogy az újonnan kialakított hulladékgazdálkodási
régiókban csak egy nonprofit közszolgáltató működjön. Az új Regionális közszolgáltató
társaság a 100%-ban állami tulajdonú NHSZ Kft. tulajdonában lévő AVE Magyarország Kft.
lesz hamarosan az alakulóban lévő NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kt. leendő térségi regionális
közszolgálati cég többségi tulajdonosa. Ez a társaság fogja ellátni a kelet-nógrádi és heves
megyei hulladékgazdálkodási régióban a közszolgáltatást az integrációt követően. Az új
közszolgáltató társaságban minden, az érintett régióban működő hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására és fejlesztésére létrejött, avagy átalakult önkormányzati társulás és minden
jelenlegi közszolgáltató társaság tulajdonos lesz. Az új közszolgáltató társaság az NHSZ Észak
-Kom Nonprofit Kft. elindulásához és a közszolgáltatás egységes ellátáséhoz az következő
lépéseket kell megtennie az önkormányzatnak és az alábbi határozatokat célszerű meghozni:

1. A jelenlegi közszolgáltatóval a jogszabály értelmében fel kell mondani a
közszolgáltatási szerződést, mivel a társaság nem rendelkezik megfelelősségi
véleménnyel, mely feltétele a közszolgáltatás tevékenység végzésének. A felmondási
határidő maximum 6 hónap lehet. A határozati javaslatot annak függvényében kell
meghozni, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerződés mikor lett megkötve, és abban
hogyan rendelkeznek a felmondási időről.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem fogadjuk el a hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződés felmondását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
41/2017. (V.4.) KT határozat

Tárgy: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat és a Hatvan
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésével azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés az új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napján, de
legkésőbb 2017. szeptember 30. napján szűnjön meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megszüntetésére vonatkozó
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Szociális Ellátó Intézmény új vezetőjének ideiglenes megbízásáról

Kerek Oszkár polgármester: A Horti Szociális Ellátó Intézmény jelenlegi vezetője Kiss Edit
az áthelyezését kérte egy másik önkormányzathoz 2017. május 15-i dátummal. A megüresedő
vezetői pozícióra ideiglenes jelleggel az intézmény jelenlegi dolgozóját Berta Imrénét
javaslom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta Berta Imréné ideiglenes vezetői
megbízását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2017. (V.4.) KT határozat
Tárgy: Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetői megbízás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény élére
megbízott vezetőként 2017. május 15. napjától határozatlan időre Berta Imrénét, az intézmény
dolgozóját nevezi ki.
Felkéri a jegyzőt a változás bejelentésére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi beszámolója
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Összefoglalja a főbb adatokat, majd kéri a Képviselő-testület
tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta meg:
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (V.4.) rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról
(rendelet mellékelve)
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4. Napirendi pont megtárgyalása:
Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: javasolja a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadását az alábbiak szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V.4) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet mellékelve)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Közmeghallgatást kell tartani. A Településképi Arculati
Kézikönyv, valamint az Rendezési Terv is megvitatásra kerül majd. Az időpont, amennyiben
mindenki számára megfelelő, 2017. május 17-én 15.00 órai kezdettel a Kulturális Centrum
dísztermében kerül megtartásra.
Kerek Oszkár polgármester: kéri, hogy szavazzanak az időpontról.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
43/2017. (V.4.) KT határozat

Tárgy: Közmeghallgatás 2017.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 17-én 15.00 órára
közmeghallgatást tűz ki.
A közmeghallgatás helye: Kulturális Centrum díszterme
Témája: 2016. évi zárszámadás
2017. évi költségvetés
Hort Nagyközség Önkormányzatának Rendezési Terve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Településképi Arculati Kézikönyve
Egyebek
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Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot értesítse.
Határidő: 2017. május 17.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend megtárgyalásához zárt ülést rendel el, a
nyílt ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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