Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. május 15-én
17 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
68/2007.(05.15.)
69/2007.(05.15.)
70/2007.(05.15.)
71/2007.(05.15.)
72/2007.(05.15.)
73/2007.(05.15.)
74/2007.(05.15.)
75/2007.(05.15.)
76/2007.(05.15.)
77/2007.(05.15.)
78/2007.(05.15.)
79/2007.(05.15.)
80/2007.(05.15.)
81/2007.(05.15.)
82/2007.(05.15.)
Rendelet száma
10/2007.(V.16.)
11/2007.(V.16.)

Tárgy
Brunner István részére díszpolgári cím adományozása
Sára Mihályné részére „ Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető cím
adományozása
Védőnői Szolgálatok szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
A Kulturális Centrum alapító okiratának kiadása
A Kulturális Centrum szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
A Kulturális Centrum vezetőjének megbízása
Továbbképzési Terv elfogadása
Közkincs Program pályázat benyújtása
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulási
Megállapodásának(2007/1.sz.) kiegészítéséről
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási
kérelmek elfogadása
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása
Tüzép telepen történő dinnye átvétel engedélyezése
A Hatvani Taekwon-do Klub támogatási kérelme
„Partnerség az egészségért” pályázat benyújtása
Szándék nyilatkozat intézményfenntartó társulás létrehozására

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
22/2004.(XI.18.) rendeletének módosítása
Mezei őrszolgálatról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. május 15-én Hort
Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Bódi Jánosné
4. Erdélyi László
5. Habány György
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradását bejelentette: Balázs Ferenc képviselő
Csontos András képviselő
Napirend:

1. Védőnői Szolgálatok Szervezeti és Működési Szabályzata
2. Kulturális Centrum alapítása
3. Hulladékgazdálkodás
4. Mezei őrszolgálat megalakításának feltételei
5. Kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet
módosítása
6. Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a nyílt ülésen megjelent testületi tagokat.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Tari István és
Erdélyi László képviselőket bízta meg. Javasolta továbbá, hogy a Testület az 5. napirendi
pontot tárgyalja meg elsőnek.
1. NAPIRENDI PONT: KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK
RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Kerek Oszkár polgármester: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 22/2004.(XI.18.) rendelet kiegészítése időszerűvé vált. A mellékelt rendelet-tervezet az
Életpálya” díjjal és a Pedagógiával a gyermekekért díjjal egészíti ki az alap rendeletet.
Véleményt kért a javasolt kiegészítésekkel kapcsolatban.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági ülésen mindenki
megértette, mit fejezne ki a díj, és mindenki támogatta azok létrehozását. Fontos feladatnak
tartja az ifjúság nevelését, tanítását, ezért véleménye szerint megérdemlik a pedagógusok a
külön díj létrehozását
Habány György képviselő: A közös bizottsági ülésen megosztott volt a vélemény, felmerült
a kérdés, kell-e külön díj pedagógusoknak, vagy el lehet ismerni őket egyéb díjakon belül is.
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Hegedűs Dezső képviselő: Javasolta a díj létrehozását olyan formában, hogy ne kizárólag a
képviselő-testület hatáskörébe tartozzon ennek odaítélése, hanem egy szakmai csoport
döntsön erről.
Erdélyi László képviselő: Olyan formában javasolta a díj létrehozását, hogy ne csak az
Oktatási Bizottság döntsön a díjazott személyéről.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet módosítását, olyan formában,
hogy az Önkormányzat dönti el a díjazott személyét az iskola és az óvoda javaslata alapján.
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2007.(V.16.) rendelete
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/2004.(XI.18.)
rendeletének módosítása
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy ebben az évben Brunner István kapja meg a
díszpolgári címet. Kérte a testületi tagok véleményét ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Elmondta, hogy közös bizottsági ülést tartott a Pénzügyi és
Költségvetési, valamint a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, ahol mindenki
tisztelettel és elismeréssel javasolta Brunner István személyét erre a kitüntetésre.
Bódi Jánosné képviselő: Brunner István munkásságát ismerve, maximálisan támogatta a
javaslatot, érdemesnek tartja személyét erre az elismerésre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra tette a fenti javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 egyhangú igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot.
68/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brunner
István (Anyja neve: Ladánszky Ilona Születési hely, idő: Arad,
1931.08.28.) 3014, Hort, Iskola út 2 szám alatti lakos, nyugdíjas
pedagógus részére az oktatás területén elért eredményei valamint
Hort községért végzett 44 év aktív társadalmi munkája
elismeréseként díszpolgári címet adományoz.
A díszpolgári cím átadására ünnepélyes keretek között a
Pedagógusnapi ünnepségen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. június 4.

Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy 2007-ben Sára Mihályné kapja meg
„Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető címet. A Testület a javaslatot 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
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69/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára
Mihályné (szül: Sára Mária, anyja neve: Kis Mária, Születési hely,
idő: Tura, 1939.04.27.) 3014, Hort, Kossuth út 149. szám alatti
lakos, nyugdíjas óvodapedagógus részére az oktatás területén elért
eredményei valamint emberi magatartása és közéleti tevékenysége
elismeréseként a „Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető címet
adományoz.
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a Pedagógusnapi
ünnepségen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. június 4.
2. NAPIRENDI PONT: VÉDŐNŐI SZOLGÁLATOK SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte van-e vélemény, javaslat a napirenddel
kapcsolatban. Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra tette az SZMSZ elfogadását, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot.
70/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján az I-II. Védőnői Szolgálatok Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálatát elfogadta.
Felkéri a Védőnői Szolgálatok vezetőit, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására és a
jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott szabályzatot a Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként
kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

3. NAPIRENDI PONT: KULTURÁLIS CENTRUM ALAPÍTÁSA
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium nem gördített
akadályt az intézmény létrehozásának. Megkérdezte, van-e vélemény, javaslat ezzel
kapcsolatban.
Ferge Jánosné jegyző: Az alapító okirat hatályba lépésének idejét április 1. helyett június l-re
javasolja helyesbíteni.
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Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzattal
kapcsolatban van-e észrevétel. Mivel nem volt észrevétel, szavazásra bocsátotta annak
elfogadását. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatokat:
71/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve
a 30/2007.(03.29.) határozatában foglaltak teljesülését a „Kulturális
Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és Helytörténeti
Kiállítóhely alapító okiratát 2007. június 1-i hatállyal kiadja.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen döntést
követően a könyvtár megszüntető okiratát valamint az új intézmény
alapító okiratát küldje meg a Könyvtári Intézetnek a Nyilvános
Könyvtárak jegyzékében történő átvezetés érdekében.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: jegyző

72/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve
a 30/2007.(03.29.) határozatában foglaltak teljesülését a „Kulturális
Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és Helytörténeti
Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri az intézmény
vezetőjét a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy
ezen határozattal elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy az új intézményt kevesebb összegből kellene
működtetni, mint eddig a Könyvtárat és a Művelődési Házat. Át kell nézni a költségvetést
szinte sorról, sorra. Addig is az új intézmény a Könyvtár és Művelődési Ház költségvetéséből
gazdálkodik. Javasolta, hogy a Kulturális Centrum megbízott vezetője Cseh Katalin Bernadett
legyen, mivel szívvel-lélekkel végzi a munkáját, alkalmasnak tartja erre a feladatra.
Februárban lesz megfelelő végzettsége erre a pozícióra, addigra már tapasztalat is lesz,
hogyan működik ez az új intézmény.
Tari István képviselő: Az összevont bizottsági ülésen is mindenki őt javasolta erre a
feladatra.
Bódi Jánosné képviselő: Javasolta, hogy Cseh Katalin legyen az új intézmény vezetője, több
szempontból is alkalmasnak tartja, kiváló munkát végez a gyerekek szabadidejének lekötése
területén is.
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Ferge Jánosné jegyző: Elmondta, hogy Cseh Katalin jól végzi munkáját, javasolja
vezetőnek. Törvény szerint 1 évig megbízással végezheti a vezetői munkát, utána pedig
pályázatot kell kiírni az állásra.
Kerek Oszkár polgármester: szavazásra bocsátotta Cseh Katalin Bernadett megbízását a
Kulturális Centrum vezetésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot.
73/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kulturális
Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és Helytörténeti
Kiállítóhely igazgatójává 1 éves időtartamra Cseh Katalint bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az igazgató részére a munkaköri leírást
adja ki.
Határidő: 2007. június 1.
Felelős: polgármester
Cseh Katalin Bernadett Könyvtár vezetője: Megköszönte a Testület megbízását, és
elmondta, hogy van egy továbbképzési terv, mely szerint az Oktatási Minisztérium 7 évenként
biztosít számukra képzést, melyen részt kell venniük. Ez az Önkormányzatnak nem került
pénzbe, mert a Minisztériumtól évente érkezik a támogatás, és ez összegyűjtve kerül
felhasználásra a két dolgozó képzésére. Ezt a beiskolázási tervet az Önkormányzatnak kell
jóváhagynia.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a Községi Könyvtár két dolgozójának
beiskolázási tervét, melyet a Testület egyhangúan, 10 igen szavazattal elfogadott és meghozta
az alábbi határozatot.
74/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kulturális
Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és Helytörténeti
Kiállítóhely Községi Könyvtárra vonatkozó hétéves továbbképzési
ciklusra vonatkozó beiskolázási tervét jóváhagyja.
Felkéri a „Kulturális Centrum” igazgatóját, hogy a beiskolázási
tervben foglaltakat hajtsa végre.
Határidő: 2013.12.31.
Felelős: Cseh Katalin a „Kulturális Centrum” igazgatója
Cseh Katalin Bernadett Könyvtár vezetője: Ismertette a Közkincs Pályázat, melynek a 3.
alkategóriája épület felújításra használható fel. A maximális összeg 4,5 millió Ft, melyhez 10
% önrész szükséges. Nem nagy az esély a teljes összeg elnyerésére, de jó lenne megpróbálni.
Május 25-ig kell leadni a pályázatot a költségvetéssel együtt. A volt „Rena” helyén 6 terem
kialakítására vennék igénybe.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel határozott szándék az épületrész felújítása, véleménye
szerint meg kellene fogni a lehetőséget.
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Horváth Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy utólagos finanszírozású-e a pályázat.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi idő alatt kell elkészíteni a fejlesztést?
Cseh Katalin Bernadett Könyvtár vezetője: Utólagos finanszírozású a fejlesztés, és 2008
szeptemberére kell elkészülni a munkákkal.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
75/2007.(05.15) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Oktatási és
Kulturális Minisztérium „Közkincs Program” III. sz. részének
felhívására pályázatot nyújt be Hort Község Kulturális Centruma:
Könyvtár, Közösségi Ház és Helytörténeti Kiállítóhely felújítására.
A felújítási munkák bruttó összege 4.950.000,- Ft. A képviselőtestület
a szükséges saját forrást, azaz 450.000,- Ft-ot a 2007. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester ,jegyző
Határidő: kiírás szerint
4. NAPIRENDI PONT: HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban
jelenleg 3 ajánlat van, amelyből lehetne választani, de véleménye szerint egyik ajánlatban
sincs garancia. Ezek: Hejőpapi, a Gyöngyösi Városgondozás és az ASA ajánlata.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás elküldött az illetékes önkormányzatokhoz egy Társulási
Megállapodást, – melyet a képviselők is megkaptak. Lőrinci Város Önkormányzata azzal a
feltétellel fogadta el a Megállapodást, hogy az érdekmúlásra hivatkozással megszüntethető
lehessen. Ezt a megoldást javasolta elfogadásra. Kérte a Testületi tagok véleményét.
Horváth Sándor képviselő: Ha valamit nem tudunk konkrétan, hogyan alakul, azt nem lehet
elfogadni. Az lenne jó megoldás, ha a Hulladékgazdálkodási Társulás nem fog működni, saját
magát oszlassa fel, ne nekünk kelljen kilépni.
Kerek Oszkár polgármester: Most még az önkormányzatnak nem kerül költségébe, ha a
Társulásban maradunk. Lőrinci Önkormányzat határozati javaslatát kellene elfogadtatni
Hejőpapival.
Tari István képviselő: Javasolta, hogy most maradjunk itt, de ha fizetni kell, meg kell nézni
melyik megoldás a legkedvezőbb számunkra. 2008-ig lehet Apcra vinni a hulladékot. Gyál
kb. 80 km-re van, Hejőpapi kb. 110 km – nem lehet tudni a költségeket.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Megállapodásának elfogadását a
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Lőrinci Önkormányzat határozati javaslatának figyelembe vételével. A Testület a javaslatot
10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és meghozta az alábbi határozatokat:
76/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárás keretében valósítsa
meg a hulladékgazdálkodási rendszerelemeinek kiépítését és hosszú távú
működtetését.
Rendszerelemek: 500.000 m³ kapacitású hulladéklerakó, (Hejőpapiban
073/5 hrsz. megvalósítás 2008 végére), mechanikai biológiai kezelő
(Hejőpapi, Eger 2009 végére), átrakó állomások (2008 végére).
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kohéziós
Alapos projekt keretében valósítsa meg a tagönkormányzatok
tulajdonában álló elavult hulladéklerakók rekultivációját.
Elfogadja továbbá a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Megállapodásának (2007/1.sz.) egységes szerkezeti módosítását
azzal a feltétellel, hogy az érdekmúlásra hivatkozással megszüntethető
lehessen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, Társulási Megállapodásának
aláírására.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: polgármester

77/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Ároktő,
Bükkábrány, Hejőkürt, Kács, Kiscsécs, Mezőkeresztes, Taktaharkány,
Tarnaméra, Tiszaújváros, Tiszatarján, Tibolddaróc Településeknek a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
csatlakozását.
78/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja azt, hogy a
Társulási Megállapodás jelen módosítását 2007. május 11-ig elfogadó
tagönkormányzatok a módosításban foglaltaknak megfelelően működnek
együtt a Társulás keretein belül, míg a módosítást a fenti határidőig el
nem fogadó önkormányzatot a Társulási Megállapodásban előírt előzetes
felszólítást követően az aláíró tagönkormányzatok a Társulásból kizárják
az együttműködés ellehetetlenülése okán.
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5. NAPIRENDI PONT: MEZEI ŐRSZOLGÁLAT
MEGALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Vilmányi Ildikó adóügyi előadót, tartsa meg
beszámolóját a napirenddel kapcsolatban.
Vilmányi Ildikó adóügyi előadó: Ismertette az idevonatkozó rendeletet, mely évente
módosul. Az idei rendelet még nem jelent meg. 3900 hektár területet érint a mezőőri
munkavégzés, ehhez kell megállapítani a létszámot.
A mezőőrnek rendelkezni kell: saját gépjárművel, sörétes lőfegyverrel, formaruhával, mobil
telefonnal, erkölcsi bizonyítvánnyal, valamint megfelelő vizsgával. Az őrszolgálat
megalakulásához az Önkormányzatnak kell megelőlegeznie a pénzt, melyre állami támogatás
igényelhető. A működéshez a földhasználók pénzbeli hozzájárulása is szükséges.
A foglalkoztatás munkavállalói munkaviszonyban történhet. Anyagi vonzata: minimálbér és
járulékai, gépjármű használat térítése (kb. 600 km/hó – 22 00 Ft), formaruha (134 000 Ft),
sörétes lőfegyver (kb. 90-100 000 Ft), vizsga (59 000 Ft), telefon költség megállapodás
szerint. A felügyeletét az illetékes Földművelési Hivatal és Rendőrkapitányság látja el.
Kerek Oszkár polgármester: A mezei őrszolgálat feladata lenne az illegális hulladéklerakás,
fakivágás, közterületek, hulladékégetés ellenőrzése, valamint a természetvédelmi terület
felügyelete. Éjjel-nappali szolgálat szükséges, legalább 2 fővel. Eddig 5 fő jelentkezett erre a
feladatra, mindannyian elfogadnák a minimálbért.
Molnár Istvánné képviselő: Helyszíni bírságot kiróhatnak-e a mezőőrök?
Ferge Jánosné jegyző: Bírságolási jogunk nincs a mezőőröknek.
Horváth Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy kinek a beosztottjai lesznek ezek az
emberek. Véleménye szerint ezt a feladatot nem lehet teljességgel közmegelégedésre végezni.
Nagyon keményen meg kell határozni a feladatokat, és értékelni kell a munkavégzést.
Szükséges a lakosság hozzáállását is jó irányba terelni. Sokan nem kímélik az utakat a
sárfelhordásokkal, mindenfelé hordják a szemetet a határba. Mint gazdasági vezető elvárja,
hogy a mezőőrök eredményes munkát végezzenek. Szükséges a rendszeres egyeztetés a
munkavégzéssel kapcsolatban. Egyébként javasolta a mezőőrök foglalkoztatását.
Tari István képviselő: Ki kellene zárni a zsebbe dolgozás lehetőségét. Érdekeltté kellene
tenni a mezőőröket abban, hogy találják meg az elkövetőket, fotókat készítsenek,
semmiképpen sem fogadjanak el pénzt azért, hogy szemet hunyjanak a szabálytalankodókkal
szemben. Erre egy tervet kellene kidolgozni. A tanfolyam díját magukra vállalhatnák a
dolgozók.
Vilmányi Ildikó adóügyi előadó: A megalakulási költség tartalmazza a tanfolyam, valamint
vizsgadíjakat is, melyre állami támogatás igényelhető.
Hegedűs Dezső képviselő: Javasolta, hogy a folyamatosság érdekében a létszámkeretet 3
főben állapítsák meg.
Habány György képviselő: Mivel a költségek csak 2 főre elegendőek, egyelőre ennyivel
érjük be. Később, ha látjuk a pozitív hatásukat, pénzügyi lehetőség esetén több fő is lehetne.
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Kerek Oszkár polgármester: A mezőőrök a Településüzemeltető Csoport vezetőjének a
beosztottjai lennének. Munkaköri leírásban meg fogják követelni az elvárásokat.
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra tette a Mezei Őrszolgálat megalakítását és 2 fő
mezőőr alkalmazását. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
javaslatot és megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2007.(V.16.) rendelete
A mezei őrszolgálatról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
6. NAPIRENDI PONT: BEJELENTÉSEK, INDÍTVÁNYOK
Kerek Oszkár polgármester: Bejelentette, hogy szükségessé vált a Közoktatási Társulás
létrehozása. Előzetes egyeztetés alapján május 24-én lesz egy tanácskozás Ecséd,
Rózsaszentmárton, Szücsi, Boldog, Jászfényszaru Önkormányzatái és Oktatási
Intézményeinek részvételével itt nálunk. Fenti vezetőkkel történő tárgyalás után derül ki, hogy
kivel tudunk társulni. Rózsaszentmárton és Szücsi már előre jelezte tárulási szándékát
településünkkel.
Tájékoztatott arról, hogy mostanában jelenik meg az iskola igazgatói állásra kiírt pályázat.
Olyan emberre van szükség, aki a jelenlegi szemléletet tudja követni, hatni tud a gyerekekre,
pedagógusokra, és szülőkre egyaránt. Jó lenne megtalálni a megfelelő személyt, akinek
vezetésével később központtá alakulhatna iskolánk.
Bódi Jánosné képviselő (mb. iskolaigazgató): Elmondta, hogy a társulás után sem
szeretnénk uniformizálódni, saját utunkat járnánk tovább, ahogyan eddig is. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy ennek nem lesz akadálya.
Kerek Oszkár polgármester: A korábban meghatározott 20 pontos feladatok alapján a
következő testületi ülésre ki kellene dolgozni az önkormányzati tulajdonban lévő telkek árait.
Differenciálni kell az árakat olyan módon, hogy a központhoz közelebb állókat magasabb, a
periférián lévőket alacsonyabb áron lehessen megvásárolni. (pl. a Hold úton drágább, mint a
Kertész út végén) Szükségünk van a bevételre és a betelepülő emberek létszámának
növekedésére is. Meghatározott időponttal beépítési kötelezettséget kellene meghatározni
számukra. Hosszabb távon gyümölcsöző lenne a telkek értékesítése a bevételen túlmenően is.
Horváth Sándor képviselő: Egyetért azzal, hogy differenciálni kell a telekárakat, hiszen nem
mindenütt egyenlő az értékük.
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy Fülek Önkormányzatától meghívást kapott az
alpolgármester asszonnyal és a bizottsági elnökökkel együtt egy látogatásra.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Malom úti dinnyefelvásárlással kapcsolatban
két beadvány is érkezett. A lakosságtól melyben kérik, hogy szűnjön meg a rakodás és
mérlegelés, a másik pedig a vállalkozóktól melyben a tevékenység folytatását kérik.
Felolvasta a leveleket, és elmondta, hogy döntést kell hozni az ügyben. Véleménye szerint
kompromisszumos megoldásra van szükség, miszerint úgy végezzék a rakodást a
kamionokba, hogy az ott lakókat ne zavarják. Kérte a Testület véleményét.
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Horváth Sándor képviselő: Elmondta, hogy valóban lenne megfelelőbb hely is erre a célra,
pl. a Léállomásnál vagy a régi TÜZÉP-telepen. Ebben az évben engedélyezni kellene a
tevékenységet, de korlátok bevezetésével és ellenőrzésével. A későbbiekben pedig vissza kell
térni a téma végleges megoldására.
Molnár Istvánné képviselő: Szerinte a mérlegelést folytassák, a rakodást pedig oldja meg a
másik vállalkozó olyan területen, ahol nem zavarna senkit.
Tari István képviselő: Három dolgot lát nagyon fontosnak: a lakosság nyugalmát,
vállalkozók tevékenységének biztosítását, hiszen fizetnek az Önkormányzatnak, valamint a
dinnyetermesztő lakosság értékesítési lehetőségét. Szükséges lenne szabályozni a nyitva
tartást, vagy a rakodást megoldhatnák a mérlegelést végző vállalkozó portáján.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a jelenlévő mérlegelést végző vállalkozótól és a
felvásárlótól, milyen megoldást látnak arra, hogy az ott lakók érdekeit is figyelembe véve
folytatni tudnák tevékenységüket.
Ágói Ferenc vállalkozó: Elmondta, hogy a kamionok a főútról jönnének be a Malom utcába,
és az ott üzemelő TÜZÉP-en keresztül távoznának a mérlegelés után. Így nem kellene a
Csillag úton közlekedniük. Évek óta folytatják ezt a tevékenységet, eddig nem okozott
problémát senkinek. A rakodás utáni dinnye hulladékot ő maga szokta minden nap
összetakarítani. Este 10 után már nem rakodnak soha.
Fodor Menyhért felvásárló: Néhány mondatban ismertette a felvásárló céget, mely 5 éve
működik településünkön. Kész a kompromisszumos megoldásra. Felajánlotta, hogy fedezi
annak a költségét, hogy az út szélére kihúzzanak valamit, mely biztosítja a forgalmat. Nekik
elég a mellette lévő terület. Szintén az ő számlájukra egy kamionoknak szóló behajtani tilos
táblát helyeztessen el az Önkormányzat a Csillag utcában. Az megoldható, hogy a nem pakoló
kamionok addig máshol várakozzanak. Mobil illemhely kihelyezése is megoldható. A Malom
úton lévő kisebb úthibák javítását is magukra vállalják. Elmondása szerint évente közel 1
millió Ft iparűzési adót fizet a községnek, nem szívesen viszi vállalkozását más településre,
reméli nem is kerül erre sor. A cég fejlődésével gondolkodik a terület megoldásáról is. A
szezonális dinnyerakodás augusztus 1-20 között működik a legintenzívebben, előtte és utána
lévő néhány héten csak heti néhány alkalommal van szállítás.
Tari István képviselő: Kérte a vállalkozóktól fentiek betartását, és az önkormányzattól annak
folyamatos ellenőrzését.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a vállalkozók által tett ígéretek figyelembe
vételével és a nyitva tartás korlátozásával a Képviselő-testület még ez évben engedélyezze a
felvásárlást a Tüzép telep előtt. A későbbiekben már nem javasolja ezen helyen a felvásárlás
engedélyezését.
Rövid vita után a Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
79/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ágói Ferenc Hort,
Malom út 1 szám alatti vállalkozó, illetve Fodor Menyhért felvásárló
(továbbiakban kérelmezők) közterület használatbavételi kérelmét
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megtárgyalta és a Malom valamint a Csillag úti lakók beadványában
foglaltak, illetve a községben élő őstermelők érdekeit figyelembe véve
2007. évben az alábbi korlátozásokkal engedélyezi a Malom út 1. szám
alatti Tüzép telep előtti közterület használatbavételét a dinnye átvétele és
rakodása céljából:
1. Rakodáshoz az úttest igénybevétele tilos! E célra az út melletti
leállósáv, illetve közterület vehető igénybe. A kérelmezőknek
saját költségükön kell biztosítania a rakodási területet oly módon,
hogy az út szélén jelzőszalagot vagy egyéb közlekedést nem
veszélyeztető eszközt húznak ki, amely biztosítja a forgalom
zavartalanságát.
2. A
kérelmezők
vállalása
alapján,
az
önkormányzat
hozzájárulásával, az átvétel idejére saját költségükön a
kamionokra vonatkozó behajtani tilos táblát kell elhelyezni a
Csillag utcára vonatkozóan. Ezen vállalás teljesítése a konkrét
közterület használati engedély kiadásának feltétele.
3. A kérelmezőknek a közlekedési rend fenntartása érdekében
biztosítania kell, hogy pakolás céljából a Tüzép előtti közterületen
csak egy kamion tartózkodjon. A nem pakoló kamionokat más
területen kell várakoztatni úgy, hogy azok a közlekedés rendjét és
a község lakóinak nyugalmát ne zavarják.
4. A kérelmezőknek gondoskodniuk kell az átvétel ideje alatt az utca
forgalmi rendjének folyamatos fenntartásáról, a rakodásra
várakozó termelők gépjárműveinek irányításáról oly módon, hogy
azok a közlekedést ne akadályozzák és a kapubejárókat szabadon
hagyják.
5. A kérelmezők kötelesek az átvétel ideje alatt a Tüzép területén
mobil illemhelyet elhelyezni.
6. A kérelmezők kötelesek az átvétel ideje alatt a közterületet tisztán
tartani és az esetleges sárfelhordást az úttestről feltakarítani.
7. A felvásárló és kérelmező vállalása alapján a dinnyeszezon végén
kötelesek az úttestben keletkezett úthibákat saját költségükön
kijavítani.
8. A nyitvatartási időpontot a képviselő-testület: hétfőtől szombatig
8-20 óráig, vasárnap 8-12 óráig határozta meg.
Ezen közterület használatbavételi engedély a 2007. évi
dinnyeszezonra szól. 2008. évre vonatkozóan a Képviselő-testület e
tevékenységre már nem ad ki közterület használati engedélyt. Hort
Község Önkormányzatának Képviselő-testület fenti kötelezettségek
teljesítését folyamatosan ellenőrzi, illetve ellenőrizteti és azok nem
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teljesülése esetén a közterület-használatbavételi engedélyt azonnali
hatállyal visszavonja.
Határidő: folyamatos
Felelős: kérelmező
Hivatal vezetése
Bejelentette továbbá, hogy Hatvani Ferenc a Hatvani Taekwon-do Klub vezetője támogatást
kért a Hatvanban megszervezésre kerülő Európa Kupa versenyre.
Tari István képviselő: A bizottságok nem támogatták ezt a kérdést. Véleményük az, hogy ne
az Önkormányzat támogassa őket, hanem cégeket keressenek meg.
Erdélyi László képviselő: Horton terem használattal lehetne őket támogatni, úgy, mint
korábban is tették, főleg ha horti gyerekek is részt vesznek az edzéseken.
Horváth Sándor képviselő: Támogatta Erdélyi László javaslatát.
Rövid vita után a Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
80/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hatvani
Taekwon-do Klub kérelmét megtárgyalta és anyagi támogatási
kérelmét az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt elutasítja.
Amennyiben a Hatvani Taekwon-do Klub igényli a horti gyermekek
edzéséhez az Általános Iskola Tornacsarnokát heti egy alkalommal
térítési díj fizetése nélkül biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Közoktatási.- közművelődési,- Ifjúsági
és Sport Bizottság elnökét, hogy igény esetén a Hatvani Taekwon-do
Klub edzését biztosítsa.
Felelős: Erdélyi László Közokt.- közműv.- Ifjúsági és Sport Biz.
Elnöke
Határidő: értelem szerint
Ferge Jánosné jegyző: „Partnerség az egészségért” pályázat keretében fontos szerepet kap a
gyerekek egészségre nevelése, valamint a lakossági felmérések, szűrések lehetősége. Egy
egészségképet kell készíteni és egy programot kell összeállítani ezzel kapcsolatban. Max. 300
ezer Ft önrész vállalását tartja reálisnak. Kérte a testületi tagokat a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
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81/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségporta
„Partnerség az egészségért” pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt
be Hort község egészségképének felállítására.
A pályázat megvalósításának határideje 2008. év nyara. A
megvalósításához szükséges 300.000.-Ft önrészt a képviselő-testület a
2007 és 2008. évi költségvetésében a tartalék alapból biztosítja.
Felelős: Pályázati team
Határidő: értelem szerint
Kerek Oszkár polgármester: Előzőleg már jelezte a közoktatási intézmények
vonatkozásában az intézményfenntartó társulás létrehozásának szükségességét. Kéri a
képviselő-testület felhatalmazását
a közoktatási társulás előkészítésével kapcsolatos
tárgyalások megkezdéséhez.
Rövid vita után a Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
82/2007.(05.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezte azon
szándékát, hogy a fenntartásában lévő általános iskola valamint a
Napközi Otthonos Óvoda a közoktatási törvény létszámelőírásainak
való megfelelés és a költségtakarékosabb, és színvonalasabb
működtetése érdekében intézményfenntartó társulás létrehozását tartja
szükségesnek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környező
települések polgármestereivel vegye fel a kapcsolatot és kezdje meg a
társulás előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokat.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a
Testület tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Erdélyi László
képviselő

Tari István
képviselő
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