JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. április 19-én
17 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
59/2007.(04.19.)
60/2007.(04.19.)
61/2007.(04.19.)
62/2007.(04.19.)
63/2007.(04.19.)
64/2007.(04.19.)
65/2007.(04.19.)
66/2007.(04.19.)
67/2007.(04.19.)
Rendelet száma
8/2007. (IV.20.)
9/2007. (IV.20.)

Tárgy
Tájékoztató a község közrend és közbiztonság helyzetéről
2006. évi költségvetés és fejlesztési feladatok zárszámadásáról szóló
beszámoló
Belső ellenőri jelentés megtárgyalása. Audit –Consulting 60 Kft megbízása
Pályázat kiírás az Általános Iskolai igazgatói álláshelyre
Javaslat a "Heves Megyéért" kitüntető díjra.
A Horti Óvodásokért Alapítvány létrehozása
Virág Józsefné ingatlan felajánlása
A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási program
felülvizsgálatának jóváhagyása
Az Általános Iskola minőségirányítási program
felülvizsgálatának jóváhagyása
Az önkormányzat 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.16.)rendelet
módosítása
Az önkormányzat 2006.évi zárszámadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. április 19-én
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak: l. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Habány György
8. Hegedűs Dezső
9. Horváth Sándor
10. Molnár Istvánné
11. Rózsavölgyi Jánosné
12. Tari István
13. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Kerek Oszkár polgármester: Megállapította, hogy a Testületi ülés határozatképes, mivel
minden Testületi tag jelen van. Javasolta, az 1. és 3. Napirendi pont cseréjét, melyet a Képviselő
Testület egyhangú igen szavazattal elfogadott:
Napirend:

1./ Tájékoztató a község közrend és közbiztonság helyzetéről
2./ 2006..évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
3./ A belső ellenőrzés összefoglaló jelentése
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta Urbán Jánosné és Bódi
Jánosné képviselőket, a javaslatot a Testület egyhangú igen szavazattal elfogadott.
1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
Kerek Oszkár polgármester: Megkérte Sára Péter rendőrkapitányt, ha van kiegészítése a
napirendi ponthoz azt tegye meg.
Sára Péter rendőrkapitány: Néhány gondolattal kiegészítette a kiküldött beszámolót:
A településen a bűncselekmények száma valóban emelkedett az utóbbi időben. Ennek 30 %-a az
ittas vezetésből adódik. Garázdaság-rongálás bűncselekményeknél több esetben ismételten
ugyanazon személyek követik el a bűntettet. Rusznyák törzszászlós hosszú ideig egyedül volt a
községben. Egyedül kevés volt a sok feladat ellátására, a közrend védelmére.
2007. évet összehasonlítva az elmúlt év hasonló időszakával, csökkenő tendenciát mutat a
bűncselekmények száma. Ma már Hauer Istvánnal ketten látják el a községben a rendőri
teendőket, aminek révén a bűncselekmények száma csökken.
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Megköszönte az Önkormányzat és a polgármester segítségét. Pl. Általános Iskolában, Óvodában
előadást tarthattak. További jó együttműködést kért.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönetét fejezte ki azért, hogy községünk visszakapta a
Rendőrségtől az 1 fő körzeti megbízottat. Visszajelzések vannak arra vonatkozóan, hogy Horton
folyamatos a közúti közlekedés ellenőrzése és keményen büntetnek a rendőrök a közutakon, amit
nagyon helyesnek tart.
Polgárőrség már működik a településünkön, az önkormányzat támogatást biztosít részükre és
elvárásokat is megfogalmazott.
Az iskolában tartott drog provenciós előadást jónak tartja. Lehetőség van arra, hogy
honlapunkon, újságunkon keresztül a Rendőrségi információk is közzé tételre kerüljenek.
Elmondta, hogy a 7,5 t-nál nagyobb tehergépjárművek községen belüli korlátozását
kezdeményezte a Képviselő-testület a levegőszennyezés, valamint nagy zaj miatt. Szeretne
segítséget kérni az illegális szemétlerakók ellen és a Füst rendelet betartásának ellenőrzésében. A
közbiztonság javítása érdekében a forgalmi rend felülvizsgálata szükség.
Horváth Sándor képviselő: A Rendőrségnek köszönettel tartozunk a műszaki szemlén nyújtott
segítségért. Örül, hogy sok igazoltatás történik sebességtúllépés miatt, azonban előfordul, hogy
nem megfelelő az igazoltató rendőr hangneme az igazoltatottal szemben. A Mezőgazdasági
Szövetkezetnél elég sok lopás történik, az őr felírja a rendszámot és előfordult, hogy 2 hónap
múlva ismeretlen tettes miatt az eljárás megszüntetésre került. A szövetkezet és rendőrség
együttműködése jónak mondható.
Bódi Jánosné képviselő: Este 18 óra után bezárják a kapukat az Általános Iskolánál, mégis
bejárnak. Rongálások, szemetelések történnek, korábban is kértek segítséget a Rendőrségtől, de
nem kaptak. A házirend csak az iskola területére vonatkozik, de sok szabálytalanság tapasztalható
iskolán kívül, pl. este kiszolgálják szeszesitallal a gyerekeket közvetlen, vagy közvetett módon.
Ennek megakadályozására is kér segítséget.
Csontos András képviselő: Egy bizonyos nő került községünk határába, kellemetlen dolgok
tapasztalhatók vele kapcsolatban. Jó lenne, ha ezt megszűntetnék.
Habány György képviselő: A sportpályán is rongálások történnek, jó lenne ha ott is gyakrabban
ellenőriznének. A sebességmérést hétvégén fokozni kellene. Egyébként köszöni a KMB-sek
munkáját.
Molnár Istvánné képviselő: A motorozások, autózások főleg hétvégeken és éjszaka okoznak
zavart. Az ÁBC környékén élők nem tudnak pihenni. Magyarázatot kért a hamis pénzkiadás és
hamisítás közötti különbségre, egyébként további sikereket kívánt a Rendőrség munkájához.
Tari István képviselő: Elégedett a Rendőrség tevékenységével, látja, hogy sok munkát végeznek
a község határánál. Javasolta a gyalogátkelőhelyeket létrehozását több helyen, mert a nagy
forgalomtól alig tudnak áthaladni a gyalogosok. Sebességkorlátozó tábla kihelyezése is indokolt,
valamint záróvonalak felfestésével is eredményt lehetne elérni ez ügyben.
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Kerek Oszkár polgármester: Az iskola udvarának megvilágításával talán csökkennének a nem
kívánt események. Településünkön vannak olyan gócpontok, és időpontok, amikor motorral,
autóval randalíroznak. Fekvő rendőrök elhelyezésével a sebesség is csökkenthető lenne.
Sára Péter rendőrkapitány: Megköszönte az elismerő szavakat, a kritikákat építőnek értékelte.
A feltett kérdésekre, hozzászólásokra az alábbiakat válaszolja:
Üdvözli a Testület döntését a 7,5 t-ás járművekkel kapcsolatban. Reméli, hogy az illetékes
hatóságok megadják a szükséges engedélyt. Országos közútra nem lehet fekvőrendőrt tenni.
Egyéb szabályozásról a Testületnek kell döntenie. A rendszámból nem minden esetben derül ki a
tettes személye, ugyanis gyakran lopott autóval követik el a bűncselekményeket. Ha ilyen
történik azonnal a Rendőrség segítségét kell kérni, nem szabad konfliktusba kerülni a biztonsági
őröknek az elkövetőkkel szemben. Korábban is felajánlotta segítségét a közlekedésbiztonság
felülvizsgálatára, ha kap egy megkeresést levélben, eleget tesznek e feladatnak. Az iskola
vonhatja felelősségre a gyerekeket, a rendőrök csak elzavarni tudják őket. A Rendőrség,
Önkormányzat és Általános Iskola valamelyik dolgozója közös bejárásokkal tudnának
együttműködni az udvar és a szórakozóhelyek ellenőrzése tekintetében.
A Hort külterületén tartózkodó hölgy ellen többször tettek feljelentést, a Bíróság végzi a
büntetést. A sportpályát többször ellenőrzik a rendőrök, nem tapasztaltak rongálást. Sajnos
minden évben megduplázódik a gyorshajtók száma. A legkorszerűbb sebességmérő készülékkel
rendelkeznek, és gyakran használják is. Motoros-autós csendháborítók ellen fokozódni fog az
ellenőrzések száma. Hamis pénz használató aki fizet vele, illetve aki vissza akar adni vele. Sajnos
vannak futárok, akik 2-300 Ft-ért terítik az 1000 Ft-ost. Ez a leggyakoribb eset. Horton valóban
sok az ellenőrzés, de nem tanulnak belőle (pl. ittas vezetés, biztonsági öv használat). A
Testületnek kell igényt benyújtania a Közútkezelő felé a gyalogátkelő, záróvonal tekintetében. Az
a gond, hogy a megrendelőnek kell a költségeket fizetni.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a válaszadást, szavazásra bocsátotta a beszámoló
elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta.
59/2007.(04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a község
közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt,
tudomásulvétellel elfogadja.
Megköszönte a hatvani Rendőrkapitányságnak az eddig végzett
kiemelkedő munkáját. Felkéri a hatvani rendőrkapitányt, hogy a község
közrendjének, közbiztonságának érdekében fokozzák a sebességméréseket
a 3-as főközlekedési úton és nyújtsanak segítséget a község
közlekedésbiztonságának felülvizsgálatában. Az idegen személyek
ellenőrzésével szűrjék ki a bűnöző személyeket. Tegyenek meg mindent,
hogy a drogfogyasztás és a prostitúció elkerülje községünket.
Fentiek érdekében a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés továbbra is
szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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2. NAPIRENDI PONT: 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS FEJLESZTÉSI ALAP ZÁRSZÁMADÁSA
Novák Lajos könyvvizsgáló: Elmondta, hogy ellenőrizte az éves beszámolót a jogszabályokban
meghatározott szempontok szerint. Megállapította, hogy a 2006. évi költségvetési tervezés hiánya
okozza a nem 100 %-os teljesítést. 2005-ben nagyon rossz volt a mutató, a 2006-os már
elfogadhatóbb. A független könyvvizsgálói jelentésében is rögzítésre került, hogy a 2006. évi
beszámoló és annak részei Hort község Önkormányzatának gazdálkodásáról a jogszabályi
előírások szerint készültek és valós adatok alapján megbízható összképet biztosítanak. Javasolja a
beszámoló és rendelet-tervezetek elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Örülnünk kellene, hogy pénzkészletünk van, de ez abból adódik,
hogy nem tudtunk kifizetni dolgokat. A Képviselő-testület 14 millió Ft-tal növelte a bevételt
ingatlan eladással, utakra pedig még 14 millió Ft nem lett kifizetve, ami az idei költségvetést
terheli. Erre veszünk fel fejlesztési hitelt. Sorakoznak a kifizetnivalók ebben az évben is. Muszáj
csökkenteni az eladósodást, hogy minél előbb 0-ára kerüljünk. Ezt a hiányt az új Testületnek kell
megoldania. Kérte a Testület tagjainak további véleményét.
Csontos András képviselő: Nem érti a függő bevétel és függő átfutó kiadásokat.
Kozák Gáspárné pénzügyi csoport vezetője: A pénzforgalmi mutatókkal kapcsolatban
elmondta, hogy mivel a Prímagáz 2005-ben nem kérte vissza adótúlfizetését, 2006-ban kellett
jóváírni. Ez a függő bevétel. Kiadás oldalon a tárgy évi személyi juttatás, ill. a decemberi nettó
bér januárban kerül bruttósan könyvelésre, és mivel ez nem helyben történik, ezért kerül
következő évre. Fizetési előleget kaptak dolgozók, ez is később kerül visszafizetésre.
Horváth Sándor képviselő: A fizetési tologatásokat nem érdemes gyakorlattá tenni, amit ki kell
fizetni azt mielőbb fizessük ki, mert gond lehet belőle. 80 millió hiányról beszélgettünk, de ez
nincs. Kerüljük a fölösleges kiadásokat. Fejlesztésre vegyünk fel hitelt, de ha fenntartásra mindig
hitelt veszünk fel, nem oldódik meg a probléma, gazdálkodjunk körültekintően.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel egyetért, de a hatások januárban fognak bekövetkezni. A 80
millióból 59 millióra csökkentettük a hiányt, és 2008. januárjára remélhetőleg 0 közelébe
kerülhetünk, ha nagyobb probléma nem következik be. (Pl. az iskola helyzete hogyan alakul a
közeljövőben) Tavaly nem volt meg a pénzügyi fedezet az elvégeztetett munkákra, ezért tartunk
itt.
Hegedűs Dezső képviselő: A zárszámadással kapcsolatban elmondta, hogy örül az eredménynek,
mert mínuszos, vagy 0-s költségvetés helyett egy kicsit pluszosak lettünk. A gazdálkodás
területén nagyon jó munka folyt, az intézményvezetőknek, pénzügyi dolgozóknak, és a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság tagjainak gratulált. Ezeknek a dolgozóknak még jutalmat is javasolt.
Tari István képviselő: A 2006-os év jól mutat, de az valójában hitel segítségével történ. A
mutató +, de – 57 millió körül vagyunk.
Kerek Oszkár polgármester: Az új Testület 2006. októberében állt fel, de sokat tett azért, hogy
csökkentse az adósságot.
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Novák Lajos könyvvizsgáló: Különbséget kell tenni a vállalkozók és önkormányzatok
zárszámadása között. A kötelezettségnél ott van az 57 millió. A kettőskönyvvitel nem igazán
reális eredményt mutat. Ezért kell belemélyedni a sorokba, nincs a beszámolóban felelőtlenség.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Maradt ugyan kb. 9 millió Ft-unk, de nem fizettük ki a
számláinkat, tologatjuk magunk előtt.
Molnár Istvánné képviselő: 2006. év végén miért nem lettek kifizetve a számlák, ha volt
valamennyi pénzünk?
Kerek Oszkár polgármester: Kevés volt az összeg a kifizetésekre, a számlák egy részének a
kifizetése is azzal járt volna, hogy januárban nem lett volna semmi készpénzünk.
Novák Lajos könyvvizsgáló: A 9 millió készpénz kötelezettségvállalás volt, nem szabad
felhasználású összeg, tehát nem nyereség.
Horváth Sándor képviselő: Ha az állam nem változtat a rendszeren, az önkormányzatok csődbe
mehetnek.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a
beszámoló, majd azt követően a 2006.évi költségvetési rendelet módosítás és zárszámadás
elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadott.
60/2007.(04.19.)Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
által beterjesztett, 2006. évi költségvetés és fejlesztési feladatok
zárszámadásáról szóló beszámolót megvitatta, és azt elfogadta.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy - a helyi önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és
eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben
tegye közzé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Képviselő-testület ezt követően egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeleteket.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2007. (IV. 20.) rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.( II.16.) rendelet módosítása
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel).
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2007. (IV. 20.) rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel).
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3.A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a belső ellenőrzési
jelentéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, javasolta, hogy ezentúl célszerűbb lenne a belső
ellenőrzést külső szakemberrel végeztetni, aki elfogulatlan lenne. Erre a feladatra az AuditConsulting 60 Kft-t szeretné megbízni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Csontos András képviselő: Mennyiért vállalják?
Habány György képviselő: Benne van ez a költségvetésben?
Novák Lajos könyvvizsgáló: A belső ellenőr díja 40.000,- Ft/hó. Az Audit-Consulting 60 Kft.
munkatársa végezné a feladatot. Ő is dolgozik ennél a cégnél, de nem az övé, tehát nincs
összeférhetetlenség. Megbízási szerződés alapján nincs járulékfizetési kötelezettsége az
Önkormányzatnak, tehát gazdaságosabb, mint egy alkalmazottat fizetni ezért.
Horváth Sándor képviselő: Mit várunk ettől? Aki eddig végezte ezt a munkát, mit fog csinálni?
Kerek Oszkár polgármester: Véleménye szerint konkrétabb ellenőrzésre van szükség. Eddig
valamelyest csak formális volt a belső ellenőrzés. Az egyik munkatárs ellenőrizte a másikat.
Nagyobb súlya lenne a külsős belső ellenőrzésnek, hatékonyabb lenne a munka. A környező
önkormányzatoknál is így működik.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Függetlennek kell lennie a belső ellenőrnek, javasolta az AuditConsulting 60 Kft. munkatársát.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési jelentést és az ezzel
összefüggő külsős belső ellenőr 1 évre szóló megbízását. A Képviselő-testület a javaslatot 10
igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
61/2007.(04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső
ellenőrzésnek a 2006. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló
beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadta.
2. A Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátására egy éves
időtartamra az Audit-Consulting 60 Kft –t bízza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a Kft-vel a
megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: 2007. május 2.
Felelős: Polgármester. Jegyző
Belső Ellenőr
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4.BEJELENTÉSEK, INDÍTVÁNYOK
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a természetvédelmi
rendelet kidolgozás alatt áll. A Horton élő gyurgyalag és élőhelye a löszfal indokolttá teszi a
rendelet megalkotását. Két rendelet-tervezet került a Testület tagjai részére kézbesítésre. A
mezőőri szolgálat felállításáról szóló rendelet-tervezet egy figyelemfelhívás, igény lenne rá. A
következő üléseken javaslatot kér a mezőőrök létszámára, a járulék összegére és egyéb felmerült
a rendelet-tervezetben nem szabályozott kérdésekre.
Bejelentette, hogy a vendéglátó egységek nyitva tartásával kapcsolatban panasszal éltek az
emberek. Az előterjesztés szerint ezt szabályozni kell. A rendelet elfogadásával elejét vehetnénk
az éjszakai „gyorsulási versenyeknek”, egyéb randalírozásoknak.
Balázs Ferenc képviselő: Nem fogja megoldani a rendzavarásokat, ellenőrzések kellenek. A
zártkörű rendezvények így is kibújhatnak a nyitva tartási rend betartása alól.
Kerek Oszkár polgármester: Eseti engedélyt kell kérni a későbbi nyitva tartásra. Meg kell adni
a jogosítványt a Polgárőrség felé az intézkedésre.
Urbán Jánosné képviselő: Neki hosszabb nyitva tartási engedélye van a Pizzériára, akkor mi
lesz a teendő?
Tari István képviselő A rendelet-tervezetet átdolgozását javasolja oly módon, hogy a vendéglátó
egységek nyitvatartását ne, csak a zenés-táncos rendezvények időtartalmát korlátozza.
Rövid vita után a Képviselő-testülete a vendéglátó egységek nyitva tartásával kapcsolatos
rendelet elfogadását levette a napirendről.
Kerek Oszkár polgármester: Az általános iskola megbízott igazgatója levélben jelezte, hogy
megbízatását családi okok , illetve a közoktatás körüli anomáliák miatt 2007. június 30-ig
vállalja, így szükségessé vált az igazgatói álláshelyre a pályázat kiírása.
Bódi Jánosné képviselő: A megbízáskor is jelezte, hogy csak erre a tanévre vállalja el az iskola
vezetését. Megköszöni ezúttal is a képviselő-testület bizalmát, de szeretne nyugdíjba menni. Az
új vezetést, ha igényli segíteni fogja.
A képviselő-testület egy tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
62/2007. ( 04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete – Hort Szabadság tér 40.pályázatot hirdet iskolaigazgatói állás betöltésére.
A meghirdetett munkahely: Általános Iskola Hort, Bajcsy Zs. út 23.
Képesítési és egyéb feltételek:
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás
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- szakirányú főiskolai végzettség
Juttatások: Bérezés: 1992. évi XXXIII. Törvény szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény
vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
valamint
felhívásunkban
megfogalmazott
tartalmi
követelményeket. Hitelesített oklevélmásolatok, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 18. de: 10 óra.
A pályázat benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Hort, Szabadság tér 40.
A megbízatás kezdő időpontja: 2007. augusztus 01.
A vezetői megbízatás 5 évre szól. 2012. július 31-ig.
A pályázat iránt érdeklődők információt és tájékoztatást kaphatnak:
Hort község Polgármesterétől- a Hivatal 37/378-001 telefonszámon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester Tájékoztatja a Testület tagjait, hogy Molnár József volt iskola
igazgató felmentése miatt a Heves Megyei Munkaügyi Bíróságnál keresetet nyújtott be az
önkormányzat ellen. Az önkormányzatot Kövérné Dr. Tóth Melinda képviseli.
Tájékoztatja a testület tagjait a "Heves Megyéért" kitüntető díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló Heves Megye Önkormányzatának 3/1992. (III. 27.) sz. rendelete alapján Hort
Község Önkormányzata Képviselő-testületének javaslati joga van a "Heves Megyéért" kitüntető
díj adományozására. Kéri a Testületi tagok javaslatait.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
63/2007. ( 04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a "Heves
Megyéért" kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló Heves Megye Önkormányzatának 3/1992. (III. 27.) sz. rendelete
alapján
Brunner István nyugdíjas pedagógust és
Sára Mihályné nyugdíja Óvodapedagógust
javasolja a "Heves Megyéért" kitüntető díjra.
Mindkét pedagógus kimagasló példamutató tevékenységével sokat tett
a megye és Hort község fejlődésének elősegítésében, érdekeinek
előmozdításában az itt lévő emberi értékek megőrzésében és
gyarapításában. Munkájuk elismerésére eddig nem került sor.
Határidő: 2007. április 30
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester az Önálló Napközi Otthonos Óvoda dolgozói a Horti Óvodásokért
Alapítvány létrehozását határozták el. Az Alapítvány fő céljául a településen élő óvodás korú
gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását, a Helyi Óvodai Nevelési
Program megvalósításához szükséges eszközök biztosítását tűzte ki. Az Alapítvány székhelyéül
az önkormányzati tulajdonban lévő Óvoda címét Hort, Iskola út 3 szeretné megjelölni, melyhez
kéri az Önkormányzat hozzájárulását.
A képviselő-testület rövid egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
64/2007. ( 04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Horti
Óvodásokért Alapítvány létrehozását támogatja és hozzájárul ahhoz,
hogy az Alapítvány székhelyéül az önkormányzati tulajdonban lévő
Óvoda címét Hort, Iskola út 3 jelölje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatatta a képviselő-testület tagjait, hogy Virág Józsefné
elköltözött Hortról és térítésmentesen felajánlotta a horti 1897 hrsz-ú 432 m² és 1898 hrsz-ú 431
m² Akácfa úton lévő ingatlanait a községi önkormányzat részére.
A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a elajánlott ingatlanok térítésmentes
átvételét.
A képviselő-testület rövid egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
65/2007. ( 04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Virág Józsefné
8220 Balatonalmádi, Madách tér 5/b szám alatti lakosnak a horti 1897
hrsz-ú 432 m² és 1898 hrsz-ú 431 m² Akácfa úton lévő ingatlanainak
felajánlását megtárgyalta és azt köszönettel elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felajánlott
ingatlanok
ingatlan-nyilvántartási
átvezetéséhez
szükséges
dokumentumokat készítesse el és gondoskodjék azok átvezetéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Horváth Sándor képviselő: a Szövetkezet hétvégén köztisztasági akciót szervez. Kéri, hogy a
szeméttelep üzemeltetője ingyen engedje be az akcióban résztvevő kocsikat.
Bódi Jánosné képviselő: tájékoztatta a Testület tagjait, hogy pályázat révén 32 db madárodút
nyert a település, melyek kihelyezése folyamatosan történik az intézményekhez, illetve
közterületekre.
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Kerek Oszkár polgármester: Már működik az új honlap, így már országosan is el lehet Hortot
érni. Tájékoztatja a Testület tagjait, hogy a Központi Konyha Zárda iskolába történő
áthelyezéséhez szükséges előzetes felmérések elkezdődtek. Ezen épületben régebben is volt
konyha, illetve tálaló, így minimális befektetéssel a Konyha átköltöztethető. Mint már régebben is
volt róla szó a Konyha áthelyezésével az Óvoda helyiség gondjai megoldódnának.
Balázs Ferenc képviselő: Nem kellene álmodozni, hiszen most vett fel az önkormányzat célhitelt,
hogy adósságait rendezni tudja.
Erdélyi László képviselő: a Közművelődési.- Közoktatási,- Ifjúsági és Sport Bizottság feladatul
kapta meg a közoktatási intézmények minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálatát.
A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos
javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása
érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és
minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell
meghatározni. Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az
alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és a
diákönkormányzat véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
Mindkét intézmény már 2004. évben elkészítette minőségirányítási programjukat, melyet a
Képviselő-testület a 34/2004.(06.16.) illetve 39/2004.(06.16.) számú határozatával jóváhagyott.
Az időközi változásokat a programban mindkét intézmény átvezette. A közoktatási intézmények
minőségirányítási programja megfelel a törvényi előírásoknak. Javasolja azok elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat.
66/2007.(04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993.évi törvény 40.§ (10) bekezdésének felhatalmazása alapján
a horti Önálló Napközi -Otthonos Óvoda minőségirányítási
programjának felülvizsgálatát jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott minőségirányítási
programot a közoktatásról szóló 1993.évi törvény 40.§ (12) bekezdése
alapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: folyamatos
Felelős: óvoda vezetője
67/2007.(04.19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993.évi törvény 40.§ (10) bekezdésének felhatalmazása alapján
a horti Általános Iskola minőségirányítási programjának
felülvizsgálatát jóváhagyja.
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Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott minőségirányítási
programot a közoktatásról szóló 1993.évi törvény 40.§ (12) bekezdése
alapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: folyamatos
Felelős: általános iskola mb.igazgatója
Kerek Oszkár polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte a Testület
tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Bódi Jánosné
képviselő

Urbán Jánosné
képviselő
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