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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság SZMSZ elfogadása
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság SZMSZ elfogadása
Egészségügyi és Szociális Bizottság SZMSZ elfogadása
Közoktatási,- Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság
SZMSZ elfogadása
Polgármesteri Hivatal SZMSZ felülvizsgálatának elfogadása
Hatvan Körzete Többcélú Társulás szociális feladatellátásának
támogató szolgáltatással történő kiegészítése
Hatvan Körzete Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási
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Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálat
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Önálló Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ kiegészítésének
elfogadása
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Oktatási Minisztérium pályázati anyagai
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Alpolgármester díjazása
Műszaki Csoport létszám csökkentése
Hort Tv elindítása az ecsédi Tv társasággal
Pályázat Fülek várossal a Testvérvárosi kapcsolat kialakítására
Temető fenntartó szemétszállítási kérelme
Hort Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
A helyi környezetvédelméről, a település tisztaságáról szóló 3/2001.(II.14.)
rendelet módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. márius 29-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
Napirend:

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

l. Településüzemeltető Iroda meglapítása
2. Intézményi összevonás (Könyvtár, Művelődési Ház)
3. SZMSZ felülvizsgálatok
4. Regionális hulladékgazdálkodás
5. Civil szervezetek anyagi támogatása
6. Hitelfelvétel
7. 7,5 t-nál nagyobb tehergépjárművek kitiltása
8. Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Testületi
ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Rózsavölgyi Jánosné és Hegedűs Dezső
képviselőket bízta meg.
I. NAPIRENDI PONT: TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ IRODA MEGALAPÍTÁSA

Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés alapján a Testület fogadja el a
Településüzemeltető Iroda alapító okiratát. A Képviselő Testület egyhangú szavazattal a
javaslatot elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
29/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§.(1) bek. g.
pontja figyelembe vételével a Műszaki Csoportot átszervezi és
létrehozza a Település Üzemeltetési Irodát.
A Képviselő-testület a mellékletként becsatolt Település Üzemeltetési
Iroda alapító okiratát jóváhagyja.
Település Üzemeltetési Iroda vezetőjeként Strausz Józsefet megbízza.
Határidő: 2007.május 1.
Felelős: polgármester, jegyző
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2. NAPIRENDI PONT: INTÉZMÉNYI ÖSSZEVONÁS (KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ)
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy szükségessé vált a Könyvtár és Művelődési
Ház összevonása, valamint egy helytörténeti múzeum kialakítása egy új Kulturális Centrum
formájában. Ehhez azonban az Oktatási Minisztérium véleményezése szükséges.
Felhatalmazást kér a Testülettől ennek lebonyolítására.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb
és gazdaságosabb feladatellátás érdekében a Községi Könyvtár és az
Erkel Ferenc Művelődési Ház, továbbá egy kialakításra kerülő
Helytörténeti Kiállítóhely összevonásával egy új intézmény a
„Kulturális Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és
Helytörténeti Kiállítóhely 2007. június 1-i létrehozásáról döntött. Cél,
hogy az így létrejött intézmény a lakosság egészének nyújtson
komplex módon közművelődési és közgyűjteményi szolgáltatásokat.
2. A Képviselő-testület „Kulturális Centrum” Községi Könyvtár,Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely alapító okiratát és
szervezeti és működési szabályzatát előzetesen jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület az Erkel Ferenc Művelődési Ház és a Községi
Könyvtár megszűntető okiratát 2007. június 1-i hatállyal kiadja.
4./ A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. Törvény 81. § (1) bekezdése alapján a
közgyűjteményi és közművelődési intézmények átszervezését az
Oktatási és Kulturális Minisztériumnak jelentse be és a minisztérium
véleményét a megérkezést következő képviselő-testületi ülésen
ismertesse.
Határidő: folyamatos, 2007. június 1.
Felelős: polgármester, jegyző
3. NAPIRENDI PONT: SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATOK
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Ferge Jánosné jegyzőt, hogy ha van kiegészíteni valója
az előterjesztett SZMSZ-ekkel kapcsolatban, tegye meg.
Ferge Jánosné jegyző: Néhány mondatban összefoglalta az SZMSZ-ek főbb pontjait, majd
néhány kiigazítást tett.
Mivel a bizottsági és intézményi SZMSZ-ekhez nem volt hozzászólás, a Képviselő Testület
egyhangú szavazattal elfogadta azokat, és az alábbi határozatokat hozta:
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31/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az írásos
előterjesztést elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy az ezen
határozattal elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke, jegyző

32/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az
írásos előterjesztést elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy az ezen
határozattal elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke, jegyző
33/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
és Szociális Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az írásos
előterjesztést elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy az ezen
határozattal elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke, jegyző
34/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási,Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát az írásos előterjesztést elfogadta.
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Felkéri a bizottság elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy az ezen
határozattal elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke, jegyző
Ferge Jánosné jegyző: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-énél javasolta, hogy a csoportok
helyett irodák legyenek, pl. Adóügyi Iroda, Igazgatási Iroda stb.
Molnár Istvánné képviselő: Van-e külön díjazása az irodavezetőknek?
Csontos András képviselő: Van-e szabályozás a sajátgépjármű használatával kapcsolatban?
Engedélyezi-e valaki?
Erdélyi László képviselő: Korábban volt oktatási szakreferens, most nem lát ilyet a
szabályzatban.
Balázs Ferenc képviselő: A csoportvezető és az irodavezető nem ugyanaz a beosztás – az
irodavezető magasabb státusz lehet, amiért több bér adható, de erre most nincs lehetőség.
Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatalban maradjanak a csoportok.
Ferge Jánosné jegyző: Nincs meghatározva külön díjazás az irodavezetőknek. A
sajátgépjármű használatánál van szabályozás, az intézményvezető engedélyezheti. Az oktatási
referensi feladatokat jelenleg Csukáné Durkó Hajnalka látja el, mely feladat szerepel a
munkaköri leírásában is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál továbbra
is csoportok működjenek. A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta a javaslatot, és a fentiek figyelembe vételével hozta meg a következő határozatát.
35/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatát elfogadta.
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak
maradéktalan betartására és egyben felkéri, hogy ezen határozattal
elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy a Hatvan Körzete Többcélú Társulás szociális
feladatait szükséges kibővíteni támogató szolgáltatással, valamint a gyermekjóléti alapellátási
feladatait gyermekjóléti szolgáltatás szervezésével szükséges kibővíteni. Ezekre a társulásokra
a magasabb normatív támogatások érdekében van szükség.
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Társulási megállapodás szerint a jelzőrendszer központja Lőrincibe került. Horton nem is
nagyon van igény erre, mivel anyagi vonzata lenne mind az idős emberek, mind az
önkormányzat számára. Községünkben az ÖNO vezetőjénél, Farkas Lászlónénál van egy olyan
mobiltelefon, melyen elérhető minden idős számára, ha problémája van.
Szavazásra bocsátja a két határozati javaslat elfogadását ezzel kapcsolatban. A Képviselőtestület tagjai egyhangú igen szavazattal elfogadták a javaslatokat, és az alábbi határozatokat
hozták:
36/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Hatvan Körzete Többcélú Társulás szociális feladatellátását
támogató szolgáltatással egészítse ki. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás
módosítását ( a támogató szolgáltatással való kiegészítését) a Társulás
közgyűlésén támogassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

37/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Hatvan Körzete Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási
feladatait gyermekjóléti szolgáltatás szervezésével egészítse ki. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
megállapodás módosítását (a gyermekjóléti alapellátási feladatokkal
való kiegészítését) a Társulás közgyűlésén támogassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi Társulás keretében működhet a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, valamint a családsegítő feladatok ellátása. Ezekre a társulásokra a magasabb
normatív támogatás miatt van szükség.
Társulási megállapodás szerint a jelzőrendszer központja Lőrincibe került. Horton nem is
nagyon van igény erre, mivel anyagi vonzata lenne mind az idős emberek, mind az
önkormányzat számára. Községünkben az ÖNO vezetőjénél, Farkas Lászlónénál van egy olyan
mobiltelefon, melyen elérhető minden idős számára, ha problémája van.
Szavazásra bocsátja a két társulási javaslatot. A Testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a
javaslatokat, és az alábbi határozatokat hozta:
38/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtási feladatok közös működtetésre vonatkozó
Társulási megállapodást megtárgyalta és tudomásul vétellel
jóváhagyta.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a Szociális Ellátóés Gyermekjóléti Intézmény keretében működő Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szakmai egység Társulás 3021 Lőrinci, Erőmű tér 37 Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
39/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítési
alapellátási feladatok közös működtetésre vonatkozó Társulási
megállapodást megtárgyalta és tudomásul vétellel jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a „ Segítő Kéz”
Alapszolgáltatási Központ keretében működő családsegítés szakmai
egység Társulás 3014. Hort, Szabadság tér 23 - Társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Ferge Jánosné jegyző: Előző társulási megállapodásokkal kiegészítve javasolja a
Gyermekjóléti Szolgálat és családsegítő szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:
40/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján a „ Segítő kéz” Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatát elfogadta.
Felkéri az intézményvezetőt 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
41/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján a „ Segítő kéz” Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatát elfogadta.
Felkéri az intézményvezetőt a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartására és a jegyzőt, hogy ezen határozattal
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elfogadott szabályzatot a Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának mellékleteként kezelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Ferge Jánosné jegyző: Általános Iskola és a Napközi Otthonos óvoda SZMSZ-t kiegészítette
a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal, a tanítási időkerettel. Mellékletként
szerepel a tanítási időkeret megállapításának, teljesítése kiszámításának menete. Ezen
kiegészítéseket elfogadta és jóváhagyólag aláírta a nevelőtestület , a Diákönkormányzat és a
Szülői Munkaközösség. Javasolja az SZMSZ kiegészítések elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:

42/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993.évi törvény 40.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a
36/2004.(06.16.) határozattal elfogadott horti Önálló Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott, módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatot a közoktatásról szóló 1993.évi
törvény 44.§ (12) bekezdése alapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: folyamatos
Felelős: óvoda vezetője
43/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993.évi törvény 40.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a
41/2004.(06.16.) határozattal elfogadott a horti Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott, módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatot a közoktatásról szóló 1993.évi
törvény 44.§ (12) bekezdése alapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: folyamatos
Felelős: mb. ált. iskola igazgatója

Ferge Jánosné jegyző: a bizottsági és intézményi szervezeti és működési szabályzatok
felülvizsgálatát követően javasolja, hogy az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti
és működési szabályzata kerüljön megvitatásra. Javasolja az 1991 évben elfogadott és
többszörösen módosított SZMSZ-t hatályon kívül helyezni és az írásban megküldött új
SZMSZ- t, a bizottságok javaslatával együtt elfogadni.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem céljelleggel javasolta
a civil szervezetek elszámolását, ezt most is fenntartja.
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Kerek Oszkár polgármester: Ezzel azt szeretnék elérni, hogy amilyen célra kéri a civil
szervezet a támogatást, arra használja fel.
Ferge Jánosné jegyző: Szavazásra bocsátotta a civil szervezetek céljelleggel történő
támogatásának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással
szavazta meg a javaslatot.
Csontos András képviselő: Az Önkormányzati SZMSZ 21.§ 8. pontját értelmetlen, valamint
29.§ 5. pontjában egy összeghatárt kellene megállapítani. Javasolta, hogy ez az összeghatár 5
millió Ft legyen.
Horváth Sándor képviselő: Elmondta, hogy sok olyan dolgot lát, amit a gyakorlatban nincs
betartva. (pl. előterjesztésekkel kapcsolatos követelmény, ülés összehívása sokszor eltér a
munkatervben leírt időpontoktól, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében nevesíteni kell az
ügyintézőket, a kezdési időpont is átkerült 15 óráról 17 órára, így éjszakába nyúlnak az
ülések, stb.)
Ferge Jánosné jegyző: Az anyagok kiadásával vannak technikai gondok, hiszen nagyon sok
anyag megy ki a testületi tagok részére. Sokszor alakul úgy, hogy az anyagok kiküldését
követően jelenik meg egy téma, mely Testületi döntést igényel, ezért késve érkezik ki az
anyag. A törvény 6 Testületi ülést szab meg, viszont közbe kell iktatni egy-egy rendkívüli
ülést a témák fontosságának megfelelően. A Testületi ülés kezdési időpontját pedig maga a
Testület szavazta meg.
Kerek Oszkár polgármester: A napirendi pontokat sokszor muszáj növelni, mert sok a
megtárgyalni való, ezért elhúzódik az idő.
Tari István képviselő: Azt kérte, hogy a jegyzőkönyv elkészítése legyen időhöz kötve.
Csontos András képviselő:A jegyzőkönyvnek minden oldala legyen szignózással hitelesítve.
Ferge Jánosné jegyző: Javasolta, hogy a jegyzőkönyv 7 munkanap alatt készüljön el,
egyébként 15 nap van meghatározva a továbbküldésre. A signózás élő gyakorlat a javaslat
elfogadásával itt is egyetért.
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2007. (III.30.) rendelete
a Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)

Ferge Jánosné jegyző: Az intézményi Minőségirányítási Program főbb gondolatait
ismertette. Megkérdezte az Oktatási Bizottság elnökét, van-e kiegészítése ezzel kapcsolatban.
Erdélyi László képviselő: Megtárgyalták a 16 pontot, azt ki is egészítették. Az Oktatási
Bizottság Piroska Sárát és őt bízta meg az ellenőrzéssel.
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Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy az Óvodában már régóta működik a
minőségirányítás, az Iskolában még akadozik. Felhívta az Általános Iskola mb. igazgatójának,
és az Önkormányzat jegyzőjének a figyelmét a Minőségbiztosítás működtetésére, mert ez
egyik helyen sem megfelelő. Javasolta továbbá, hogy a következő Testületi ülésen tárgyalják
meg az oktatási intézmények Minőségbiztosítását. Megbízta az Oktatási Bizottságot az
elkészítés felügyeletére.
Ezután a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

44/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete a közoktatási
törvény 85.§ (7) bekezdése alapján elfogadja az önkormányzati
közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási
programját felülvizsgálta és az előterjesztést alapján azt elfogadta.
Felkéri a közoktatási intézményvezetőket, hogy minőségirányítási
programjukat vizsgálják felül és terjesszék be a képviselőtestület elé
jóváhagyásra.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: intézményvezetők
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon fontos lenne az Óvoda felújítása érdekében pályázatot
benyújtani, ehhez azonban önkormányzati határozatra van szükség. Közmunka pályázat a
Kistérséggel egyeztetve működik. A tartósan munkanélküli és 50 éven felüli
munkanélküliekre kellene kiterjeszteni a közmunka lehetőségét. Sajnos sok pályázat csak a
kiemelten hátrányos helyzetű településeket részesíti előnyben, azért nekünk is meg kell
ragadni minden lehetőséget.
Horváth Sándor képviselő: Javasolta, hogy minden esetben a mi problémánkat kell szem
előtt tartani elsősorban, nem a Kistérségét.
Ferge Jánosné jegyző: Javasolta, hogy a lehetőségek feltárásával, a közeljövőben
foglalkozzon a Testület a közmunka programmal. Kérte továbbá, hogy a Képviselő-testület
hatalmazza fel az Oktatási Bizottságot a megfelelő pályázati lehetőségek elbírálásával,
egyeztetve az intézményekkel és az Önkormányzattal.
Hegedűs Dezső képviselő: Javaslatot tett arra, hogy az illetékes bizottságokat hatalmazzák
fel a pályázatok benyújtásának elbírálásával, és állapodjanak meg, milyen összeghatárig
pályázhatnak.
Ezután a Képviselő-testület tagjai 2 millió Ft összeghatárt állapítottak meg a pályázatoknál, és
egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
45/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási
Minisztérium pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt be a
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1.)

a 12/2007.(III.14.) OKM rendelet: az esélyegyenlőséget,
felzárkóztatást segítő támogatásokra,

2.)

16/2007.(III.14.) OKM rendelet: a
feladatok fejlesztési támogatásra.

szakmai

informatikai

A Képviselő- testület felkéri a Közoktatási,- Közművelődési,- Ifjúsági
és Sport Bizottságot, hogy a hivatali pályázati teammel együtt a
részletes pályázatot dolgozza ki. A testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző
46/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az
Általános Iskola és az Önálló Napközi Otthonos Óvoda által a Heves
Megyei Közoktatási Közalapítvány felhívására benyújtandó alábbi
pályázatait:
Kötelező eszközállomány és felszerelés beszerzése az Általános
Iskolában (szemléltetőeszközök, berendezések vásárlása):
Összes bekerülési költség:
1.918.750,- Ft
Az igényelt támogatás összege:
1.598.958,- Ft
A szükséges saját forrás összege:
319.792,- Ft
Kötelező eszközállomány és felszerelés beszerzése az Önálló Napközi
Otthonos Óvodában (bútorok, berendezések cseréje, udvari bútorok):
Összes bekerülési költség:
1.980.000,- Ft
Az igényelt támogatás összege:
1.650.800,- Ft
A szükséges saját forrás összege:
330.000,- Ft
Az Önkormányzat a pályázatokhoz szükséges 20% saját forrást a
2007. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

47/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett „A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
feladatok (HÖF CÉDE) 2007. évi támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: a horti Önálló Napközi Otthonos Óvoda villamos
hálózatának felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Hort, Önálló Napközi Otthonos
Óvoda, Iskola út 3.
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2007. év

Saját forrás

1.206.063,-

Hitel

---------

Támogatásból igényelt összeg

1.809.095,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

---------

Egyéb forrás

---------

Összesen

3.015.158,-

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi
költségvetéséről szóló 3/2007. (II.15) számú Költségvetési
Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

48/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között
megjelenő és benyújtandó, önerőt igénylő pályázatok elbírálását 2
millió Ft összeghatárig utólagos beszámolási kötelezettséggel a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hatáskörébe utalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

4. NAPIRENDI PONT: REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Kerek Oszkár polgármester: A regionális hulladékgazdálkodás Hejőpapin tervezi az
égetőmű megépítését, de a megvalósítás ideje egyre csak tolódik. Társulási formában lehet
megoldani a hulladékgazdálkodást. Több ajánlat is van, pl. Gyöngyösi Városgondozási Zrt.;
ASA. Mérlegelni és dönteni kell melyik lenne számunkra a legelőnyösebb.
A kerti avar és hulladékok égetésének szabályozása érdekében módosítani szükséges a helyi
környezetvédelméről, a település tisztaságáról szóló rendeletet javasolja, hogy pénteki napon
legyen a hulladék égetés.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.
Hort Község Önkormányzatának
7/2007. (III.30) rendelete
A helyi környezetvédelméről, a település tisztaságáról szóló 3/2001.(II.14.) rendelet módosítása

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
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5. NAPIRENDI PONT: CIVIL SZERVEZETEK ANYAGI TÁMOGATÁSA
Kerek Oszkár polgármester: Ismertette, mely szervezeteknek milyen összeget adott az
Önkormányzat. Új megállapodás született a Polgárőrséggel. A szervezet támogatására
javasolt 200 ezer Ft-ot.
Kérte a képviselők mondják el véleményüket a szervezet támogatásával kapcsolatban.
Tari István képviselő: Nagyon kevésnek találta ezt az összeget, hiszen egyre több
rendezvény lesz, és szükséges a Polgárőrség közreműködése. A működési és szakképzési
költségek elég sok pénzt felemésztenek, ezért 300 ezer Ft támogatást javasolt.
Hegedűs Dezső képviselő: Értesülései szerint Horton a bűncselekmények száma
megduplázódott, tehát szükség van a Polgárőrségre. Fontos lenne szakképzésük, hogy minden
esetben jogszerűen járjanak el intézkedéseik során.
Balázs Ferenc képviselő: Elmondta, hogy mivel ő a Polgárőrség vezetője, elfogult ebben a
kérdésben. Célszerű lenne egy keretösszeg megállapítása, amit nem egyszerre költenének el,
hanem szükség szerint. Eddig saját költségükön és a Gyógyszertár támogatásából tartották
fenn magukat. Alapvizsgával rendelkeznek a polgárőrök, és most készülnek újabb vizsgára,
melyet a törvény megkövetel. A bűncselekmények növekedése magyarázható egyrészt azzal,
hogy betelepültek olyan családok a hortiak közé, akik sajnos igen sok lopást követnek el. Ezt
a közeljövőben szeretnék megelőzni.
Horváth Sándor képviselő: Javasolta a 200 ezer Ft-os keretösszeg meghatározását, valamint
azt, hogy ha többre lesz szükség, a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság mérlegelje a
támogatás mértékének szükségességét, mivel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
egyben a Polgárőrség vezetője is az elszámoltatást a Gazdasági Bizottság végezze.
Urbán Jánosné képviselő: Kérte, hogy az Önkormányzat korábbi ígéretét betartva fizesse ki
a Népdalkör részére a megrendelt ruhákat, valamint fellépéseikhez is kérnek anyagi
segítséget. Aktuális lenne Horton megrendezni egy népzenei találkozót, annak is van anyagi
vonzata.
Tari István képviselő: Szükséges, hogy támogassuk ezeket az embereket, hiszen a jövőben is
fontos szerepük lesz a hagyomány ápolásában.
Horváth Sándor képviselő: Javasolta, hogy most a ruhákat fizessék ki, a későbbiekben pedig
szervezzék meg civil szervezetté alakulásukat, és több támogatásra lesz lehetőségük.
Kerek Oszkár képviselő: Szavazásra tette a Polgárőrséggel együttműködési megállapodás,
valamint a 200 ezer Ft-os keretösszeg meghatározását, valamint a Népdalkör részére a ruhák
kifizetését.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján meghozta az alábbi határozatokat.
49/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Polgárőrséggel kötött megállapodást jóváhagyja.

a

helyi
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Felkéri a polgármestert és a polgárőrség vezetőjét a megállapodásban
foglaltak betartására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, polgárőrség vezetője
50/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
 Polgárőrség részére 200. 000.- Ft
 Népdalkör részére a ruhák kifizetését támogatásként
biztosítja.
A támogatottakat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
számadási kötelezettség terheli, melyet számla alapján kell teljesíteni.
A felhasználás és számadást a Polgárőrség kivételével a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság ellenőrzi.
Összeférhetetlenség miatt a Polgárőrség vonatkozásában az ellenőrzés
a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik..
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
6. NAPIRENDI PONT: HITELFELVÉTEL
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzatnak fenntartási gondjai
vannak a régi tartozás az útépítéseknél, a koreai üzletember követelése a visszavett
földtulajdon ellenértékére, fenntartási és bérköltségek hiánya -, ezért elkerülhetetlen egy újabb
hitel felvétele, mely egy meghatározott keretösszeget biztosítana a költségekre. Az
energiatakarékosság megoldását is hitelből lehetne megoldani, erre már van is ajánlat. Kérte a
Testületi tagok, a Pénzügyi Bizottság véleményét, valamint azt, hogy határozzanak meg egy
keretösszeget, amelyből szükség szerint vennék le a pénzt, nem egyszerre kellene a teljes
összeget felvenni.
Balázs Ferenc képviselő: Az adókból jól jött a bevétel, de a fizetnivalók el is viszik egyik
napról a másikra. Ezért szükségesnek tartja a Pénzügy és Költségvetési Bizottság a hitel
felvételét. Oda kell figyelni a futamidőre, mert hosszabb távon nagyon sok lehet a kamat. A
polgármester és a Bizottság együtt döntsön, melyik Banktól vegyék fel a pénzt, milyen
feltételekkel.
Csontos András képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén azt kérte, hogy a következő 4
hónapban készüljön rendszeres kimutatás a pénzügyi helyzet alakulásáról, és kiderül, hogy
elég lesz-e a pénz a fenntartásra, bérekre, tartozásokra. A Gazdasági Program alapján
készüljön a megvalósítandó dolgokra költségvetés. Vigyázni kell a hitellel.
Balázs Ferenc képviselő: Azt már most biztosan lehet tudni, hogy nem lesz elég a bevétel a
kiadásokra, hiszen a második félévben kevesebb lesz a bevétel az adókból, mivel most többen
befizették az egész évi adót.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Sajnos nem lehet várni a hitel felvételével, mert a
kimutatások szerint ez elkerülhetetlen és sürgős.
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Csontos András képviselő: Eddig a létszámleépítésről döntöttek a Testület tagjai az anyagi
helyzet javítására, most ez miért nem jelent pénzügyi emelkedést.
Horváth Sándor képviselő: Javasolta, hogy működésre rövid távú hitelt, fejlesztésre
hosszabb lejáratút vegyen fel az Önkormányzat.
Tari István képviselő: Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság tagjai ne itt beszéljék meg ki,
mit tud a pénzügyi helyzetről, hanem vegyék a fáradságot, és tájékozódjanak a Hivatalban,
hogy ide kész dolgokkal jöjjenek.
Kerek Oszkár polgármester: A leépítésből nem rögtön jelentkezik a megtakarítás.
Nyugdíjazások, elküldések folyamatban vannak, de idő kell az anyagi helyzet emelkedéséhez.
Hegedűs Dezső képviselő: Egyszer már megszavazták a hitel felvételét, most miről
beszélünk?
Habány György képviselő: Két külön hitelről van szó, ezért kell dönteni.
Ezután a Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
51/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a beruházási, fejlesztési és egyéb célhitelek
igénybevételéről a pénzintézetekkel tárgyalást folytasson és a
legkedvezőbb hitelkonstrukciót a képviselő-testület elé döntésre
beterjessze.
Határidő: 2007. május 1.
Felelős: polgármester

7. NAPIRENDI PONT: 7,5 T-ÁN NAGYOBB TEHERGÉPJÁRMŰVEK KITILTÁSA
Kerek Oszkár polgármester:A településünkön áthaladó 7,5 tonna megengedett össztömeget
meghaladó tehergépkocsik nagy száma balesetveszélyt jelentenek a lakosság számára és
tönkreteszik útjainkat. Hatvan város önkormányzata kérelmezte a 7,5 tonna megengedett
össztömeget meghaladó tehergépkocsik behajtásának korlátozását. Javasolja, hogy Hort
község területéről is kerüljenek kitiltásra ezen gépjárművek. Ismertette a napirenddel
kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
52/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
község egész belterületét érintő, 7,5 tonna megengedett össztömeget
meghaladó tehergépkocsik behajtásának korlátozásáról szóló
előterjesztést, és mivel a környező településekről ( Hatvan, Gyöngyös,
Csány ) érkező tehergépjárművek a Magyar Közút Kht. Heves
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Megyei Területi Igazgatóságának kezelésében lévő utakon érik el
Hortot, valamint ezeken az utakon jelenleg nincs súlykorlátozás és a
Hatvant elkerülő útszakasz használatával valamennyi bejövő útról el
lehet a 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat terelni a célforgalom
beengedése mellett, ezért a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
20/1984.(XII.21.) KM rendelet 10/A.§ (1) pontja szerint az
önkormányzat kezdeményezi a község egész területére vonatkozóan a
7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik állandó
jelleggel való behajtásának korlátozását, a célforgalom beengedése
mellett.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. NAPIRENDI PONT: BEJELENTÉSEK, INDÍTVÁNYOK
Kerek Oszkár polgármester: Dönteni kell az alpolgármester asszony tiszteltdíjáról.
Véleményt kért a Testületi tagoktól.
Tari István képviselő: Az alpolgármester asszony nagyon sokat dolgozik, ezért
mindenképpen adjanak neki pénzt, ami ha lehet ne bérjellegű legyen, mert az előnytelen
mindkét fél számára.
Habány György képviselő: Nettó 30 ezer Ft juttatást javasolt a legkedvezőbb
konstrukcióban.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A Képviselőtestület 9 igen, 1 nem és egy tartózkodással elfogadta azt.
53/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§.(2) bek. b. pontja,
valamint a 18.§.(2) bek. alapján Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester
részére bruttó 44.000.-Ft tiszteletdíjat, és tiszteletdíj 20%-ának
megfelelő összegű költségátalányt állapít meg.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján az alpolgármester
tiszteletdíját és költségátalányát folyósítsa.
Határidő. 2007.04.01.
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: A Műszaki Csoport létszámleépítésével kapcsolatban
elmondta, hogy 1 fő már fél állásban van, és további 2 fő leépítését javasolja. Itt a
legnagyobb a létszám a teljesítményhez képest.
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Tari István képviselő: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén
meghallgatták a Műszaki Csoport Vezetőjét, most már adminisztrálják a teljesítményt, de
valójában nincs tényleges munka mögötte.
Horváth Sándor képviselő: Azt tapasztalták hogy az elmúlt időszakban, több a bérköltség,
mint az elvégzett munka értéke.
Csontos András képviselő: Történt-e már olyan, hogy megbízták őket valamivel, és azt nem
végezték el?
Kerek Oszkár polgármester: Van olyan műszaki dolgozó, akinek nem mer utasítást adni a
csoport vezetője a korábban körülöttük kialakult helyzet miatt.
Horváth Sándor képviselő: Olyan vezetőt kell keresni, akire hallgatnak az emberek. A
közelmúltban a Gazdasági Bizottság megbízta őket konkrét feladattal a volt MEZŐGÉP
épületénél, azonban azt nem végezték el. A sportlétesítménynél is ugyanez a helyzet állt elő.
Szégyen a sportpálya öltözőjének az állapota. Évek óta nem történik vele semmi. Kérte a
polgármestert, adjon utasítást az öltöző rendbetételére.
Tari István képviselő: Az elmúlt másfél hónap alatt nem javult a helyzet a munkamoráljuk
területén. Nem ahhoz szoktak, hogy itt dolgozni kell. Hét ember képtelen teljesítményt
felmutatni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztett javaslatot a leépítéssel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
54/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 22/2007.(02.14.)
határozat alapján a 2007. évi költségvetési hiány mérséklése érdekében
Műszaki
Csoport
vonatkozásában
2
fő
közalkalmazotti
létszámleépítést ír elő.
Határidő: 2007. május 1.
Felelős: Polgármester

Tari István képviselő: A helyi televízió üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy a
Gazdasági és Költségvetési Bizottság megvizsgálta az UNISZIG-gel kötött megállapodást,
melyet a másik fél nem tartott be. A műsor készítésére tehát mást kell megbízni. A
későbbiekben pedig lehetőséget kell adni helyi fiataloknak a műsorok készítésére.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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55/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort TV
működtetésére szerződést köt a J. Melone Bt-vel. (Ügyvezető: Dinnyés
János, Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 59.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a J. Melone
Bt-vel a szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy az NFA-tól földalapú támogatást kapunk.
Mivel nem volt művelve a terület, így az 5millió Ft helyett csak 2,9 milliót kapunk.
Természetvédelmi területté kellene nyilvánítani, és maradhatna Horté a terület. Kéri a
Gazdasági és környezetvédelmi Bizottságot elmondottak előkészítésére.
Horváth Sándor képviselő: Felajánlotta, hogy a Mezőgazdasági Szövetkezet átveszi
megművelésre a 33 ha szántót.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a Testületet, hogy Fülekkel testvérvárosi
együttműködési szerződésünk van. EU-s pályázati lehetőség van, júniustól indul a 85 %-os
támogatás, csak 15% önrészt kellene vállalni. Április 15-ig kell pályázni. Több szempontból
nagyon előnyös lenne számunkra, pl. gazdaság, műszaki, kulturális és sport területeken.
Ehhez szükséges a Testület határozata.
A Képviselő Testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be az Európai Bizottság testvér-települési tevékenységeket
finanszírozó pályázati kiírása alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
eredményes pályázat érdekében Fülek város vezetésével vegye fel a
kapcsolatot.
Határidő: 2007. április 15.
Felelős: Polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A Temető fenntartója segítséget kért az Önkormányzattól,
hogy a hulladékszállítás költségét fizesse ki. Kérte a Testület döntését ebben az ügyben.
A Testület egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot.
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57/2007.(03.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján, a Temető Húsvét előtti
takarítása alkalmával összegyűlt hulladék elszállítás költségét átvállalja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről az egyházat
értesítse és gondoskodjék az elszállítási költség kifizetéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy április 2. szombatja legyen köztisztasági nap,
amikor az Önkormányzat dolgozói, Testületi tagok, intézmények a környezetünkben heverő
hulladék összeszedésével tennének községünk tisztábbá tételéért. Ebben az irányban ez lenne
az első lépés, amikor példát mutatnánk a lakosságnak. Legközelebb az itt élő embereket is
bevonnánk ebbe a tevékenységbe.
Előterjesztette, hogy Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester asszony elkészített egy Életmű-díj
tervezetet. Hivatalos megkeresés is érkezett a Heves megyei Közgyűlés Elnökétől kitűntetésre
történő felterjesztés lehetőségéről. Ezeket a kitüntetéseket érdemek alapján kellene eldönteni.
Gondolt itt olyan személyekre, mint pl. Szabó dr., Tánczos Istvánné, Juhász Ferenc, Tóth
Gábor, Sára Mihályné.
Horváth Sándor képviselő: Véleménye szerint az alpolgármester asszony által javasolt
díjként jól mutatna egy aranyból készült érem, melynek a hátuljára gravírozni lehetne valamit.
Habány György képviselő: Kérte a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy
a Bizottsági ülést olyan napokra tegyék, amikor ő is ráér.
Horváth Sándor képviselő: A Bizottsági ülések időpontjai a többség lehetőségeinek
figyelembe vételével történik. Egy ember miatt nem tudják áttenni más napokra.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszöni a
részvételt, és az ülést berekeszti.
k.m.f.

Ferge Jánosné
jegyző

Rózsavölgyi Jánosné
képviselő

Kerek Oszkár
polgármester

Hegedűs Dezső
képviselő
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