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Ipari park megvalósítása—FOLYAMATBAN
Új kultúrház és közpark megvalósítása—Szabadság tér
Közkonyha létrehozása, (közétkeztetés visszaállítása)
A szennyvíztelep rekonstrukciója
Energetikai beruházások befejezése. Óvoda, polgármesteri
hivatal, könyvtár.
Szociális épület kialakításának befejezése
Bölcsőde megvalósítása--FOLYAMATBAN
Könyvtár és mellék épületei tetőszerkezetének cseréje
A könyvtár üres mellék épületeinek (jelenleg lomtárak) teljes
belső felújítása és hasznosítása. A vizesedés mérséklése.
Falu múzeum és Értéktár kialakítása a könyvtár épület üres
részében.
Szolgálati lakások felújítása és kialakítása a Kossuth úti
társasházakban.
ÚJ komplex informatikai rendszer kialakítása a polgármesteri
hivatalban (teljes az elavulás). FOLYAMATBAN
A csapadékvíz elvezető hálózat teljes rekonstrukciója a falun
belül és kívül
A falun belüli árkok takarítása és újra kiásása
A falun kívüli levezető és becsatlakozó árkok kitakarítása
A Szarvágy patak belterületi meder takarítása. --MEGVALÓSULT
A Szarvágy és az Ágói patak külterületi meder takarítása (Vízügy)

 Ifjúsági klub és vállalkozók klubja közösségi tér kialakítása a volt
rendőrségi épület emeletén. Teljes felújítás, fűtés, tetőjavítás, stb!
 A volt zárda épület felújítása, a penészesedés megszüntetése. Az
épület hasznosítása pl. vendégház, vagy szolgálati lakások,
szükséglakások kialakítása.—FOLYAMATBAN
 A játszótér felújítása a Szabadság téren—hinta kicserélve,
játékpótlás, kerítés javítása, mosdó, pelenkázó kialakítása.
 Kamera rendszer kiépítése a bevezető utakon.
 Az általános iskola energetikai rekonstrukciója. —
FOLYAMATBAN
 Az általános iskola egyéb felújítása (udvar térkövezés, új kerítések
építése, új szennyvíz vezetékek építése, új edző pálya kialakítása,
épületbelsők javítása, parkoló, járda felújítása, tornaterem stb.)
 Kerékpárút magvalósítása Hort és Hatvan között. (Közút -tervezési fázisban van)
 Helyi komposztáló létrehozása
 Idősek napközijének megvalósítása,(később idősek otthonának
létrehozása)
 Gyermek játszótér kialakítás a Hősök terén—MEGVALÓSULT
 Kültéri felnőtt edzőpark kialakítása a Hősök terén. (2019 előtti
pályázat)
 Orvosi eszközök pótlása a házi orvosoknak.--- MEGVALÓSULT
 WIFI elérhetőség kialakítása –MEGVALÓSULT
 Műfüves pálya kialakítása a Szabadság téri játszótér mellett.
 A rendezett és virágos Hort kialakítása.
 Pántlika Néptánckör eszközpótlása. Tükör állványok, foto
berendezés. MEGVALÓSULT

 Munkagépek beszerzése. Ami tartalmaz egy db Belorus 320.4
kistraktort,—1 db sószórót, 2 db tolólapot, 1 bontó, 1 hótoló—2
db fűnyírót, 1 vízszintes, 1 dönthető.—MEGVALÓSUT.
 Egy pótkocsi beszerzése.
 Napelem park létrehozása.
 Tanuszoda létesítése az iskolánál.
 Mezőgazdasági termelő és óvodai, iskolai oktatókert
létrehozása.
 Távlati cél az artézi és termálvíz hasznosítása.

UTAK FELÚJÍTÁSA
A cél, hogy a ciklus végére valamennyi elhasználódott belterületi út
felújításra kerüljön.
 Ecsédi út felújítása a jelzőlámpától az M3 felüljáróig (Közút,
2022)
 Felújításra kerültek a következő utak—MEGVALÓSULTAK
 Szövetkezet út
 Mátra út
 Hűvösvölgyi út
 Dózsa György tér
 Honvéd út bekötő szakasza
 Szabadság tér keleti bekötő útja
 Szabadság tér nyugati bekötő útja
 Iskola út Kossuth Lajos út és a Rákóczi Ferenc út közötti szakasza
 Iskola út a József Atilla úttól a település határig terjedő szakasza
 Bajcsy Zsilinszky út mellékága
 Temetői út a ravatalozótól a második urnafalig
 Belső, 3. számú temetői út
 Ravatalozó melletti parkoló meghosszabbítása
 A Hősök terén lévő parkoló ideiglenes lekövezése
 Elkészült a Táncsics út egy részének padkázása is.

 Vásároltunk 50 m3 zúzott követ alsóbbrendű helyek, utak
javítására
 Járda javítás a Kossuth Lajos úton az Iskola út és a Kertész
közötti szakaszon.
TERVEZETT BELTERÜLETI FELÚJÍTÁSOK
 Csillag út, Malom út, Alfa út és Rét u. Útfelújítás a temető déli –
és keleti oldalán. A keleti oldalon egy nagy parkoló kialakítása.
(2022)
 Belső temetői utak felújításának folytatása.
 Hold utca felújítása. Egyéb utak felújítása,
 Járdák felújításának folytatása---, a faluban mintegy 8 km
elhanyagolt járda van.
 Kossuth úti járdák végleges megoldása, a becsúszás
megakadályozása (gyűrűzés, stb.)
 Közparkok, közterek, parkolók rendezése, (Hősök tere, Szabadság
tér, „Hunyadi tér”)
 A Hősök terén lévő zúzott köves parkoló szilárd burkolatúvá
alakítása és egy kivezető út készítése a garázsok irányába. A
Hősök tere arculatának végleges kialakítása (parkoló, park,
játszóterek, garázsok, stb.)
 Külterületi utak fejlesztése.
Cél a falu belső útjainak tehermentesítése a mezőgazdasági
gépektől. (pályázat beadva, elfogadva)
 Önkormányzati telkek méretének átgondolása, kisebb méretű,
piacképesebb telkek kialakítása.
 Önkormányzati telkek közművesítése, piacképesebbé, vonzóbbá
tétele. Hort egy jó, élhető hely, szaporodnak a beköltözők, fiatalok
is, de a közművesítés elengedhetetlen.

SPORT ÉS KUTURÁLIS CENTRUM FEJLESZTÉSE
 A futballpálya, és sporttelep fejlesztésének folytatása.
 A legszükségesebb felújítások az alábbiak szerint
MEGVALÓSULTAK:
 Az öltöző épületén tetőcsere, nyílászárók cseréje, wifi
szolgáltatás, szennyvíz tartályok elhelyezése, külső mosdók,
külső vízvételi forrás, raktár kialakítása, nyitott szín kialakítása,
labdafogó hálók felszerelése, kerítés felújítása, tereprendezés.
 A sporttelepen felnőtt fitnesz park kialakítása–MEGVALÓSULT
TOVÁBBI CÉLOK
 A pálya fejlesztése, korlátok, kútfúrás, kerítés, faültetés, bejárati
kapu, nyársalók, villamos felújítás. stb.
 Gyermek játszótér kialakítása, kosárlabda pálya, teniszpálya
kialakítása.
 A lőtér rendbe hozatala, lövészklub létrehozása.
 Tér világítás kialakítása az esti edzésekhez, és futáshoz.
Az a célunk, hogy egy komplex sport és kulturális centrumot hozzunk
létre!
 160 személyes lelátó létrehozása
 Szükséges egy gyalogos átkelő híd is a patakon a Belorusszal
szemben.
 Zebra kialakítása, forgalom korlátozó táblák kihelyezése. (Közút)
EGYÉB FELADATOK

A település jelző közlekedési jelzőtáblák kitolása—4 db
 Az iskola fiú mosdójának felújítása —MEGVALÓSULT
 Az iskola másik vizesblokkjának felújítása, egyéb felújítások.

 Ravatalozó nyílászáróinak a cseréje—rendelkezésre állnak jó
állapotú bontott hőszigetelt ablakok az adott méretben.
 A falu és a temető forgalmas helyein pihenő padok kihelyezése.
 A polgármesteri hivatalban új szociális részleg kialakítása a régi
méltatlan helyett. —MEGVALÓSULT
 A polgármesteri hivatalban az akadálymentes feljáró, az előtető,
lépcső burkolatok kialakítása —MEGVALÓSULT
 2019. év végén fűtésjavítás keretében a háziorvosi rendelők
kazánjának cseréje —MEGVALÓSULT
 A fogorvosi rendelő visszahelyezése a korábbi helyére —
MEGVALÓSULT
(A zárdában a fogorvosi, penészes helyiségek alkalmatlanok voltak
egészségügyi ellátás céljára.)
Óvoda
 Szekunder fűtési rendszer javítása —MEGVALÓSULT
 Kerítések felújítása, homlokzati kerítés elöl, belső kerítések.
 Homlokzati kerítés teljes felújítása —MEGVALÓSULT
 Óvodai játszótér felújítása —MEGVALÓSULT
 Hátsó vizesblokk felújítása az óvodában.






Tornaterem tetőjének javítása —MEGVALÓSULT
A hiányzó közlekedési jelző táblák pótlása —MEGVALÓSULT
Forgalom lassító kihelyezése a Csillag úton —MEGVALÓSULT
További forgalom lassítók elhelyezése igény szerint.
Új, 3db gyermekhinta vásárlása a Szabadság térre, az óvodába,
és a
sporttelepre —MEGVALÓSULT
 „Hunyadi téren” játszótér kialakítása.
 A Horti Polgárőr Egyesület számára gépkocsik biztosítása.

 1 db Suzuki szgk vásárlása, 1 db Opel szgk. átvétele a
rendőrségtől —MEGVALÓSULT
 1 db új Dacia Duster szgk. pályázati beszerzése. —MEGVALÓSULT
 Orosz emlékmű kötelező áthelyezése a temetőbe egy méltó
helyre.
 Önkormányzati karbantartó műhely fejlesztése. Épület felújítás,
eszközök, gépek beszerzése. RÉSZBEN MEGVALÓSULT
 Egy db tűzifa daraboló gép beszerzése —MEGVALÓSULT
--Postai bérlemény fűtési rendszerének felújítása, kazán csere, stb. —
MEGVALÓSULT
A SZÜKSÉGES FORRÁSOK BECSÜLT ÉRTÉKE 3300 MILLIÓ FORINT,
AZAZ 3,3 MILLIÁRD FORINT!
(Nem tartalmazza az eddig megvalósultak költségeit.)
Szívesen látunk minden további előre mutató elgondolást.
AMINT LÁTHATÓ, AZ ELMARADÁS ÉVTIZEDES, A FELZÁRKÓZÁS IS
HOSSZÚ ÉVEKET IGÉNYEL.
KEMÉNYEN ÉS KITARTÓAN KELL DOLGOZNI A MEGVALÓSÍTÁSÉRT, A
SZÜKSÉGES FORRÁSOK MEGSZERZÉSÉÉRT, MELYEK ALAPVETŐEN
MEGHATÁROZZÁK A KITŰZÖTT CÉLOK ELÉRÉSÉT.
EHHEZ ELENGEDHETELEN EGY EGYSÉGES KÉPVISELŐ TESTÜLET ÉS A
HATÉKONY TESTÜLETI MUNKA.
A FALUNAK IS ÖSSZE KELL FOGNIA.
Hort, 2022. július 2.

Juhász László Dávid
polgármester
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