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

Határozat
száma:
103/2017.(XI.29.)
104/2017.(XI.29.)
105/2017.(XI.29.)
106/2017.(XI.29.)
107/2017.(XI.29.)
108/2017.(XI.29.)
109/2017.(XI.29.)
110/2017.(XI.29.)
111/2017.(XI.29.)
112/2017.(XI.29.)
113/2017.(XI.29.)
114/2017.(XI.29.)
115/2017.(XI.29.)
116/2017.(XI.29.)
117/2017. (XI.29.)
Rendelet száma:
15/2017.(XI.29.)
16/2017.(XI.29.)
17/2017.(XI.29.)
18/2017.(XI.29.)

Tárgya:
A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
A Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Köztisztviselői teljesítménycélok 2018. évre
Mezőőri Szolgálat megszüntetése
TAK partnerségi eljárás lezárása
TAK elfogadása
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Kft. székhelyének áthelyezése
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Kft. fióktelep törlése
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft. telephely törlése
Belső ellenőrzési terv 2018. évre
„Hort Nagyközség Fejlődéséért” díj meglapítása
„Hort Nagyközség Fejlődéséért” díj adományozása
Polgármester jutalmazása
Tárgya:
Adórendelet módosítása
Mezőőri járulékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Szennyvíz bekötési díjról szóló rendelet módosítása
Településkép védelméről szóló rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagjai, Godó István Kft.
ügyvezető, Szabóné Sőregi Melinda Kulturális Centrum igazgató, Vargáné Hegyi Mónika
vezető védőnő, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető

Napirend:
1./ A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Blahó Éva elnök
3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról
Előadó: Blahó Éva elnök
4./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Köztisztviselői teljesítménycélok 2018.
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Adórendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Barati Katalin jegyző
7./ Mezőőri járulékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Dr. Barati Katalin jegyző
8./ Szennyvíz bekötési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Barati Katalin jegyző
9./ Belső Ellenőrzési Terv
Előterjesztő: Dr. Barati Katalin jegyző
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10./Településképi Arculati Kézikönyv
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
11./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy
a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. A Képviselő-testület a
napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Mindkét Kft. működésével kibővítettük, ennyi változás van az
előző évihez viszonyítva.
Habány György képviselő: A márciusi napirendek között szerepel a mezőőri beszámoló – már
nem lesz mezőőr sem, hogyan számolhat be?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az előző évi munkájáról kötelező beszámolnia
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
103/2017. (XI.29.) KT határozat
Tárgy:A Képviselő-testület 2018 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2018. december 31.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Blahó Éva képviselő: A bizottság megtárgyalta a munkatervet, elfogadásra javasolta.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a bizottság munkatervének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
104/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy:A Pénzügyi Bizottságának 2018 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületea Pénzügyi Bizottság 2018 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2018. december 31.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Blahó Éva képviselő: A beszámolót megtárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolta
Meghatározott feladatokkal dolgozunk. A pénzügyi csoportnak köszönöm a munkáját!
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
105/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása.
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(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben a költségvetés elfogadásáig meg kell állapítanunk
az átmeneti gazdálkodást.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mivel több pályázatot megnyertünk, az átmeneti
gazdálkodás fogja-e biztosítani a beruházáshoz szükséges pénzösszeget?
Kerek Oszkár polgármester: Ez most egy alapot biztosít, de változhat a pályázatok
függvényében. Ha előre nem látható ok miatt szükséges, akkor módosíthatjuk. Ha a mértéke
meghaladja a polgármester hatáskörét, akkor a Képviselő-testületet be fogom vonni a döntésbe.
Kérem szavazzunk az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztés elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

106/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: 2018 évi átmeneti gazdálkodás
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, 2018. január 1-től a 2018.
évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban felhatalmazza a polgármestert a
helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.
1. A Képviselő-testület a kiadások időarányos teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Adatok Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek
Működési kiadások összesen
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó
3.Dologi kiadások
4.Egyéb működési célú kiadások
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások összesen
1.Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.Beruházási kiadások ÁFÁ-val

2017. eredeti
előirányzat
342 734

2018. 02.14.-ig
időarányos
kiadás
42 255

138 819
30 710

17 115
3 786

123 008
28 500
21 697
38 544

15 165
3 514
2 675
4 752

22 792
9 752

2 810
1 202
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3.Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék)
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 000
381 278

740
47 007

Helyi önkormányzat által fenntartott
intézményeknek átadott támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten

186 694

23 017

567 972

70 024

2. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A
képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodási időszakban
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve
fogadja el.
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselői teljesítménycélok 2018. évre.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvény írja elő, hogy a köztisztviselőket minden évben
értékelni és minősíteni kell. Félévkor és évvégén történik ez. Közszolgálati törvény előírja,
hogy a teljesítmény alapján emelhetjük, ill. csökkenthetjük a bérüket.
Habány György képviselő: Az egyéni célok milyen jellegűek? Csak olyan, ami a napi
munkájukhoz szükséges, vagy az azon túli munkavégzést. A bérezés a napi munkán túli
teljesítést szokta befolyásolni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A köztisztviselői törvény másképp írja elő.
Kassa László képviselő: Ha jól értelmezem csökkenteni is lehet a bért?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Igen, 30 %-kal, de nem szoktuk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
107/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: A 2018. évi teljesítménycélok

6

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi teljesítménycéljait
az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtásakor a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a
tisztségviselők és képviselők munkájának segítése;
2. A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a változások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű alkalmazása;
3. Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
4. Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása,
szakszerű ügyintézése;
5. A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
6. Kintlévőségek csökkentése;
7. Belső kontrollrendszer működtetése;
8. Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
9. Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
10. Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2018. január 31.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Adórendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Be kell vezetnünk a reklámadót. A 0-át javasoljuk, mert
kevés reklámhordozó van a közigazgatási területünkön, ill. nem tartozik a reklámadó hatálya
alá. Nem lenne gazdaságos a bevezetése. Korlátozott dolgokra vezethetnénk be. Nincs
tudomásunk ilyen jellegű reklámról. A jövőben persze előfordulhat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az üzemanyag árának feltüntetése reklámhordozó-e, vagy
sem?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem számít reklámnak, kötelességük az árakat
feltüntetni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Vissza lehet rá térni, ha közben lesz változás?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A jövő évben nem tudjuk változtatni, de ha lesz 2019-ig,
akkor módosítható.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy most állapítsunk meg egy összeget, hátha
jön évközben valami cég, amely reklámoz.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az adót nem adott multinak kell fizetni, hanem annak,
akinek a tulajdona a reklámhordozó.
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Molnár Istvánné képviselő: Ha az épületre teszik, akkor a ház tulajdonosa fizet?
Laczikné dr. Barati Katalin: Nem neki kell fizetni.
Habány György képviselő: Javaslom, hogy vagy maradjon 0 Ft, vagy legyen 5.000,- Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a javaslatokkal módosított előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (XI.29.) Ör.
a helyi adókról szóló 20/2015. (X.28.) Ör. módosításáról
(rendelet mellékelve)
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Mezőőri járulékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Valamikor létrehoztuk a szolgálatot, valameddig működött is.
Az utóbbi időben olyan szemlélet alakult ki, hogy nincs szükség a mezőőri munkára. Nem
lopnak annyira, ne kelljen fizetni, stb. Egyébként is csak az önkormányzat hozzájárulásával
tudott működni, mert a bevétel nem fedezte a kiadást.
Habány György képviselő: Mi lesz a mezőőrrel?
Kerek Oszkár polgármester: Településgondnoki feladatokat láthatna el. Erre szükség lenne.
Időnként arra is szükség lenne, hogy hivatali munkatársakkal kimenne helyszínekre. Járművünk
van, így 1 ember kezében lenne.
Feladatok vannak a részére. Fűnyírást is el tudná végezni az új gépekkel.
Kérem, hogy fogadjuk el a megszüntetésről szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

108/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: A Mezőőri Szolgálat megszüntetése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálatot 2017.
december 31. napjával megszünteti.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
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Határidő: 2017.december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el mezei őrszolgálatról szóló rendelet
hatályon kívül helyezését.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálatról szóló 11/2007. (V.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(rendelet mellékelve)

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szennyvíz beköltési díjról szóló rendelet módosítása:
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A bekezdő részben hivatkozni kell egy törvényre, ez
hiányzik. Ezért hatályon kívül kell helyezni a régi rendeletet, és újat kell megalkotni. Ellenőrzés
alkalmával állapították meg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
18/2017. (XI. 29.) Rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat igénybevételének
feltételeiről és a bekötési díj mértékéről
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a 9.napirendi
pont a belső ellenőrzési terv lenne, de Németh Dóra jelezte, hogy később érkezik, ezért
javaslom, hogy a következő napirenddel folytassuk az ülést.
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10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Településképi Arculati Kézikönyv.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Elkészült a korábbi megbeszélés alapján a módosítás a
kézikönyvben. Megfelel-e így, vagy változtassunk még valamit?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ősfalu, újfalu benne maradt.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A javasolt beépített – beépítetlen terület ingatlan
nyilvántartási fogalom, ezért a rendeletben nem szerepelhet. A TAK-ről rendelkező jogszabály
is ezeket a fogalmakat használja. Egységes szabályok vonatkoznak a teljes településre.
Molnár Istvánné képviselő: Szerintem minden úgy van benne, ahogy megbeszéltük.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A partnerségi eljárásról szóló határozati javaslat is
kiment, először ezt kell megszavazni. Lakossági fórumot is meghirdettünk, de nem jelent meg
senki.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igennel az
alábbi határozatot hozta:
109/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: Partnerségi eljárás lezárása
1.

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a településkép

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján készülő településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet vonatkozásában a településfejlesztéssel,
településrendezéssel

és

településkép

védelemmel

összefüggő

partnerségi

egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (II.22.) Ör. sz. rendelet szerinti partnerek
véleményét kikérte. A partnerek észrevételt, javaslatot nem tettek.
2.

A képviselő-testület a településképi arculati kézikönyvvel és településképi

rendelettel kapcsolatban a partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el a Településképi Arculati
Kézikönyvet.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
110/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (II.22.) Ör. rendelet
szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a Heves Megyei Építész
Kamara, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a
kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményének kikérésével - megtárgyalta az
„Hort Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt jóváhagyja
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő:folyamatos

Kerek Oszkár polgármester: A rendelettel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Az
előző ülésen megbeszélteket módosítottuk. Kérem, szavazzunk!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
(rendelet mellékelve)

Molnár Istvánné képviselő: Tudatosítani kell a lakossággal, hogy bejelentési kötelezettsége
van, ill. figyelembe kell venniük a TAK-ban meghatározottakat.
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Kerek Oszkár polgármester: Egyetértek vele. Tájékoztatnunk kell a lakosságot erről a
kézikönyvről, és fel kell hívni a figyelmüket a TAK-ban foglaltak betartására.
11./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok
December18-án egy hulladékos ülésre kell mennem, melyet általában megelőz olyan dolog,
melyről a testületnek kell döntenie. A napirend alapján 3 határozatot biztosan hoznunk kell.
Amennyiben a Képviselő-testület meghatalmaz engem most az abban foglaltakkal, nem kell
külön testületi ülést összehívni.
Először a hulladékgazdálkodási kft. székhelyének áthelyezéséről szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

111/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezése
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a
társaság székhelye 3000 Hatvan, Szepes Béla 2. szám alá kerüljön áthelyezésre.

Hort Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Hort Nagyközség polgármesterét, hogy a
soron következő taggyűlésen Hort Nagyközség Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Hort Nagyközség Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, fogadjuk el a Jászfényszarun lévő fióktelep törléséről
szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
112/2017. (XI.29.) KT határozat
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Tárgy: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. fióktelep törlés

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként
határoz, hogy a társaság 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 05/147.
hrsz. és 3350 Kál, 029/26. hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek.
Hort Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Hort Nagyközség polgármesterét, hogy a
soron következő taggyűlésen Hort Nagyközség Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Hort Nagyközség Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: Kérem, szavazzunk a Hatvan, Szepes Béla u. 2. sz. alatti
telephely törléséről.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
113/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. telephely törlés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként
határoz, hogy a társaság 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 Hatvan,
Szepes Béla utca 2. szám alatti telephelyei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek.
Hort Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Hort Nagyközség polgármesterét, hogy a
soron következő taggyűlésen Hort Nagyközség Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Hort Nagyközség Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
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Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Közben megérkezett Németh Dóra belső ellenőr, javaslom,
hogy tárgyaljuk meg a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
Ha van kérdés, javaslat, kérem tegyék meg.
Habány György képviselő: Arra kérem, mondjon magáról pár szót.
Németh Dóra belső ellenőr: Okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelő, belső ellenőr
végzettségem van. Önkormányzatoknál 10 éve végzek belső ellenőri tevékenységet. A
tervezésnél a protokollt követjük.
Kerek Oszkár polgármester: Korábban azt kértük a belső ellenőrtől, hogy ha hibázunk,
tanuljunk belőle. Ezt fontosnak tartom.
Kérem, hogy fogadjuk el a belső ellenőrzési tervet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
114/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzés
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a 2018. évi belső
ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek és gazdasági társaságok 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a korábbi
terveinknek megfelelően áthelyeztük az orosz emlékművet a ravatalozó melletti kijelölt
területre. Körbe fogjuk ültetni növényekkel, a névtáblát át fogjuk festeni.
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Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hozzunk létre egy díjat: „Hort Nagyközség
Fejlődéséért” címen. Kifejezetten a településünk fejlődését elősegítő személyeknek,
szerveknek gondoltam.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nyilvánvalóan olyan elismerés, hogy az eddigi
munkavégzést ismerné el, ugye nem díjazással járó?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, egy ilyen jellegű díjra gondoltam. Kérem, aki egyetért a
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
115/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzati díj alapítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalapítja a Hort Nagyközség
Fejlődéséért díjat, mely azon személyek részére adható, akik munkájukkal kiemelkedően
hozzájárultak a nagyközség fejlődéséhez.

Kerek Oszkár polgármester: Mindannyiunk látjuk, hogy településünk több pályázatot nyert,
és a jövőben is remélhetőleg fog. Amiért ez így alakul, óriási jelentősége van Szabó Zsolt
országgyűlési képviselő, államtitkár úrnak. Ezt a díjat javaslom az ő személyének.
Olyan mértékű fejlesztéseket tudunk megvalósítani, ami eddig nem fordult elő.
Ha egyetért ezzel a testület, az önkormányzat évzáró rendezvényén adnánk át.
Kassa László képviselő: Támogatom a díj adását Szabó Zsoltnak, aki tényleg eredményt hoz
a településnek.
Blahó Éva képviselő: Mindenképpen támogatom, és köszönettel tartozunk neki, hogy ilyen
lehetőségeket nyújt számunkra.
Molnár Istvánné képviselő: Mindent elmondtak előttem. Mindannyian érezzük, hogy ott áll
mögöttünk Szabó Zsolt, én támogatom az ötletet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha visszatekintünk, ott volt az Egészség Központ, két
ütemben nyertünk pályázaton, melynek következményeként magasabb színvonalon tudjuk
végezni munkánkat. Óriási fejlődésen ment át a környezetünk, és Dél-Heves megye is. Több
apró települést is meg lehet nézni. Ez a tevékenysége nem a választás előtti évben történik,
hanem a 8 éves ciklusára is jellemző. Támogatom Szabó Zsoltnak ezt a díjat.
Habány György képviselő: Az elhangzott érvek igazak, egyetértek a díj adományozásával.
Kerek Oszkár polgármester: Sok településnek nyújt ilyen jellegű segítséget, sokat dolgozik
azon, hogy minél több támogatást kaphassanak a térségben élők.
Javaslom, hogy tiszteljük meg a most alapított díjjal Szabó Zsolt államtitkár urat.
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Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
116/2017. (XI.29.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzati díj adományozása

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Hort Nagyközség Fejlődéséért díjat
adományoz Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkára
részére a nagyközség fejlődéséért végzett kiemelkedő munkájáért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 9.

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A következő téma megtárgyalását zárt ülés keretében
javaslom.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén a nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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