JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. december 21-én
megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
133/2007.(XII:21) Az önkormányzat 2008.évi munkaterve
134/2007.(XII:21) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2007.évi munkaterve

Jegyzőkönyv
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 21-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
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Ferge Jánosné
Balázs Ferenc
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Erdélyi László
Habány György
Hegedűs Dezső
Horváth Sándor
Molnár Istvánné
Rózsavölgyi Jánosné
Tari István
Urbán Jánosné
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alpolgármester
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Távolmaradását bejelentette: Bódi Jánosné képviselő
Meghívott vendégek: Somodi János kanonok,
Novák Lajos könyvvizsgáló,
Dr. Szabó József nyugalmazott háziorvos,
Horváth Sándorné nyugalmazott orvos-asszisztens,
Külsős bizottsági tagok,
Intézményvezetők,
Érdekegyeztető Tanács tagjai.

Napirend:

1./ A községi önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Balázs Ferenc a bizottság elnöke
3./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy 1 fő hiányzik, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a
meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg, felkérte a jegyzőkönyv hitelesítésére
Balázs Ferenc és Csontos András képviselőket. A testület tagjai egyetértettek a javaslattal.
1./ Napirendi pont: A községi önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi
munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy a testületi ülések a késői kezdési időpont miatt
szinte éjszakába nyúlnak. Több képviselő nehezményezte ezt. Javasolta, hogy minden hónap
utolsó csütörtöki napján 15 órakor kezdődjenek a testületi ülések, ha a képviselők
egyetértenek ezzel.
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Habány György képviselő: 16 órás kezdési időpontot javasolt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a testületi ülések kezdési időpontját, és a
képviselők 9 igen, 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással elfogadták a 15 órás kezdési
időpontot.
Ezután néhány pontban kiegészítette a kiküldött munkatervet, és a képviselő- testület 11 igen
szavazattal azt elfogadta, és a következő határozatot hozta:
133/2007.(12.21.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi
Önkormányzat 2007.évi munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést
megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján
az üléseket csütörtöki napon, 15 órára történő összehívásáról és az
írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzati bizottságok elnökeit,
hogy a bizottságok munkatervét készítsék el, és a képviselő-testületnek
nyújtsák be.
Határidő: 2008.január 31. és 2008. december 31.
Felelős: bizottság elnökei és a polgármester

2./ Napirendi pont: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
2008. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása a kiküldött
anyaggal kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta annak elfogadását,
és 10 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
134/2007.(12.21.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 2008. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

3

Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a testületi tagoknak, bizottságoknak az egész
éves munkáját. Eredményesnek értékelte az évet, hiszen a fő feladat a költségvetési hiány
csökkentése volt, ami nagy részben teljesült is. A további csökkentés érdekében a jövőben is
nagyon sokat kell dolgozniuk. Köszönetet mondott a képviselők családtagjainak is a jó
hozzáállásuk miatt.
3./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület
novemberi ülésén döntött arról, hogy nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként
Dr. Szabó József háziorvosnak Életpálya Díjat adományoz. Ezután ismertette életútját, elért
eredményeit, majd átadta a díjat.
A másik díjazott Horváth Sándorné, aki Szabó doktor mellett dolgozott hosszú éveken át
becsülettel, neki a Hort Községért Emlékérmet adta át rövid életrajzi ismertetés után.
Az ünnepelteket Reményi Sándor: Mi mindig búcsúzunk c. versével köszöntötte. Ezt
követően a két díjazott tiszteletére a Pedagógus Énekkar adott műsort.
Az ünnepi testületi ülés végén minden jelenlévőnek békés karácsonyt, boldog Új Évet kívánt,
és az ülést berekesztette.
Kmf.
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jegyző

Balázs Ferenc
képviselő
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Csontos András
képviselő
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