JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. április 24-én
15órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
55/2008.(04.24.)
56/2008.(04.24.)
57/2008.(04.24.)
58/2008.(04.24.)
59/2008.(04.24.)
60/2008.(04.24.)

Tárgy
2007. évi költségvetés és fejlesztési feladatok zárszámadásáról szóló
beszámoló
Belső ellenőri jelentés megtárgyalása.
Közmeghallgatás
Pályázat Egészségügyi Központ létrehozására
Iskolaszékbe delegálás
Zagyvaság Vidékfejlesztési Kht Egyesülethez csatlakozás

Rendelet száma
11/2008. (IV.25.)

Az önkormányzat 2007.évi zárszámadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. április 24-én
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak:
l. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Csontos András
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
1. Bódi Jánosné
képviselő
2. Rózsavölgyi Jánosné képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Javasolta az
alábbi Napirendi pontok megtárgyalását:
Napirend:
1./ 2007.évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
2./ A belső ellenőrzés összefoglaló jelentése
3./ Közmeghallgatás előkészítése
4./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta Horváth Sándor és Urbán
Jánosné képviselőket, a javaslatot a Testület egyhangú igen szavazattal elfogadta
1. 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS FEJLESZTÉSI ALAP ZÁRSZÁMADÁSA
Balázs Ferenc Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Látványos dolgokat nem tudtunk
végezni, de a csődközeli helyzetből kikerültünk. Hasonló hozzáállással folytatjuk tovább ezt az
utat. A likviditási helyzet úgy alakult, hogy az utóbbi 4 hónapban nem volt szükség a munkabér
hitel felvételére, ami jó gazdálkodásra utal. Lehet arról gondolkodni, hogy bátrabb
vagyongazdálkodással hogyan lehet előbbre haladni. A pénzügyi csoport és a könyvvizsgáló
elvégezték feladataikat. A bizottság javasolja a 2007.évi zárszámadás elfogadását.
Csontos András képviselő: A költségvetési beszámoló VI. pontjánál az összegek hibásan
jelentek meg, kérte ezek javítását.
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Kerek Oszkár polgármester: A pénzügyi csoport költségvetéssel foglalkozó két dolgozója
lelkiismeretesen dolgozik, nagyon is sokat, előfordulhat azonban elírás, javítani fogják a hibát.

Novák Lajos könyvvizsgáló: Elmondta, hogy ellenőrizte az éves beszámolót a jogszabályokban
meghatározott szempontok szerint. A független könyvvizsgálói jelentésében is rögzítésre került,
hogy a 2007. évi beszámoló és annak részei Hort község Önkormányzatának gazdálkodásáról a
jogszabályi előírások szerint készültek és valós adatok alapján megbízható összképet
biztosítanak. 2007. évben az önkormányzat megőrizte fizetőképességét. A pénzmaradvány nem
szabad felhasználású összeg, mivel ténylegesen kötelezettségvállalással van terhelve. Ez az
összeg egyrészről a 2007. december hónapban leutalt, de csak 2008. január hóban kifizetett 13.
havi bérből, és a munkabérhitelből adódik. Továbbra is takarékos és megfontolt gazdálkodásra
hívja fel az önkormányzat figyelmét. Javasolja a beszámoló és rendelet-tervezetek elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: A 20 pontos Intézkedési Terv nem teljesült még 100%-ban,
azonban 2008-ban is folytatjuk ezt az utat. Vannak olyan intézmények, amelyek nem
gazdaságosan működnek, törekednünk kell valamilyen megoldásra. A költségvetési hiányt 5%
alatt kell tartani, így kezelhető a költségvetés. Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta a beszámoló, majd azt követően a 2007. évi költségvetési rendelet módosítás és
zárszámadás elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadott.
55/2008.(04.24.)Önkormányzati Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
által beterjesztett, 2007. 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
eredmény- kimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben
tegye közzé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület ezt követően egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008. (IV. 25.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel).
2.A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE
Novák Lajos könyvvizsgáló: A belső ellenőr egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott
eljönni, ezért a testület elnézését kérte. Az ellenőrzés iránya egyrészt a 2006. évi ellenőrzések
megállapításai hasznosulásának utóellenőrzése, szabályozottság rendszerének felülvizsgálata, a
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Központi Konyha, Általános iskola ellenőrzése, valamint a 2006. évi költségvetési beszámoló
ellenőrzése. A 2006. évi ellenőrzés alapján elrendelt feladatokat az érintettek végrehajtották. A
szabályozottság megfelelő. A Központi konyha ellenőrzése kapcsán 8 pontos javaslat született.
Az iskola ellenőrzésével kapcsolatban is rögzítésre kerültek a hiányosságok.
Kerek Oszkár polgármester: Felhívta a jegyző, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
figyelmét arra, érjék el, hogy az iskolánál és konyhánál minél kevesebb hiba százalékkal
dolgozzanak. Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólásra, kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Molnár Istvánné képviselő: A konyhánál tartott belső ellenőrzés a pénzkezelés rendjével
kapcsolatban állapított meg hiányosságokat. Miből adódik a hiány, ha a nyersanyag normánál
nem jelentkezik?
Novák Lajos könyvvizsgáló: A rezsi termeli a hiányt folyamatosan. Csak a norma részét lehet
megtéríteni, a rezsit nem fizeti meg senki.
Horváth Sándor képviselő: A konyha mínusza az önkormányzat rovására írható?
Novák Lajos könyvvizsgáló: Igen, a konyha folyamatosan hiányt termel, mivel nem kapunk
olyan normatív támogatásokat, melyek csökkentenék a hiányt. A többi intézmény is hasonlóan
működik. Nincs központi támogatás, az önkormányzatnak kell fenntartani intézményeit.
Kerek Oszkár polgármester: A belső ellenőr feladata, hogy feltárja a működés hiányosságait, a
Képviselő-testület feladata pedig a működés biztosítása. Forrásokat kell keresni a működtetéshez.
Pl. a Kulturális Centrum is sokban van, mégis működtetni kell.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a belső
ellenőrzési jelentést. A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta.
56/2008.(04.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső
ellenőrzésnek a 2007. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló
beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a belső ellenőrt és a jegyzőt, hogy a feltárt
hiányosságok pótlását kísérje figyelemmel.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Jegyző
Belső Ellenőr
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3. KÖZMEGHALLGATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Kerek Oszkár polgármester: Vázlatosan ismertette a Közmeghallgatás anyagát. Javasolta a
képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás levezetésére Rózsavölgyi Jánosné alpolgármestert
bízzák meg. A közmeghallgatás időpontját 2008. május 5-én. du. 18 órára javasolja, helye: a
Kulturális Centrum Közösségi Házának nagyterme. Megkérdezte, van-e a képviselőknek egyéb
javaslata a közmeghallgatással kapcsolatban, illetve szeretnének-e valamilyen témáról beszélni a
lakosságnak? A képviselőtestület a szóbeli ismertetés után egyhangú szavazattal meghozta az
alábbi határozatot.
57/2008.(04.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a közmeghallgatásról szóló
beszámolót elfogadta. A képviselő-testület megbízza Rózsavölgyi Jánosné
alpolgármestert, hogy a 2008. május 5-én 18 órai kezdettel, a Művelődési
Házban megtartandó falugyűléssel egybevont közmeghallgatást vezesse le.
Határidő: 2008. május 5.
Felelős: Polgármester, Alpolgármester
Hivatal vezetése

4. BEJELENTÉSEK, INDÍTVÁNYOK
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy most pályázati
lehetőség van Egészségügyi Központ létrehozására. Felhatalmazást kért a pályázat elindításához.
A terv az előírásoknak megfelelően készen van. A beruházás kb. 25-30 millió Ft lenne. Mivel a
pályázat 90%.os támogatottságú, az önrészünk kb. 3 millió Ft lenne. Egyelőre a két háziorvos
menne oda. Kérte a Képviselő-testület véleményét a javaslattal kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Mi a megvalósítási határidő, a konyha belefér-e?
Kerek Oszkár polgármester: Most egészségügyi dologra lehet pályázni, ezért a konyha nem
szerepel a kiírásban. Azt egy másik pályázattal lehet megoldani. Még az is kérdéses, hogy a
konyhát érdemes lesz-e üzemeltetni.
Molnár Istvánné képviselő: A fogorvosi rendelőt is most kellene odavinni.
Kerek Oszkár polgármester: Egyrészt meghaladnánk a közbeszerzési határértéket, másrészt
nem tudnánk annyit előfinanszírozni. A fogorvosi rendelőt külön kell ellátni vizes blokkal,
váróval az előírásoknak megfelelően. Egyszerre nem tudunk mindent megoldani.
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Horváth Sándor képviselő: Eddig az volt a tendencia, hogy közös akarattal leküzdjük a hiányt,
most sem eshetünk túlzásokba a fejlesztésekkel.
Tari István képviselő: A konyhát át kell alaposan beszélni, számolni kell, megéri-e működtetni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a közétkeztetést adjuk ki fél évre, ez egyébként
sem feladatunk. Meglátjuk a különbséget, és utána döntsük. A Malomudvar szállított a
közelmúltban minta menüt, de rajtuk kívül még sok más lehetőség is van a környéken. A konyha
teljesen leamortizálódott, sokat dolgoznak az alkalmazottak, mégis veszteséges, ami nem az ő
hibájuk. Kb.20 millió Ft kellene fejlesztésre.
Hegedűs Dezső képviselő: A Malomudvar tudja-e biztosítani külön az óvódásoknak,
iskolásoknak, időseknek a differenciált ebédet, hiszen minden korcsoportnak másra van
szüksége?
Tari István képviselő: Ők pontosan külön főznek korcsoportonként, ami most nem megoldott,
mivel mindenki ugyanazt kapja.
Csontos András képviselő: Ne csak beszéljünk, cselekedjünk is. A gyermekétkeztetést akkor
támogatnunk kell, ha nem mi főzünk? Ki kell számolni a Hivatalban, hogy ha kevesebbet főzünk,
hogy alakul az anyagi része. Jár-e mindenképpen állami támogatás? Melyek azok az irreális
költségek, ami miatt ilyen nagy a ráfizetés? Utána kell nézni. Kialakulhat a szolgáltatóknál a
monopolhelyzet, és kiszolgáltatottá válhatunk.
Ferge Jánosné jegyző: A gyermekétkeztetés után továbbra is fizetni kell az önkormányzatnak.
Az állami támogatás is jár, azt tovább adnánk a vállalkozónak.
Tari István képviselő: A dolgozók sorsa aggasztja, bizonytalanságot okozna számukra a főzés
bérbeadása. Ki kell mindent pontosan számítani, összevetve a Malomudvar árajánlatával.
Érdemes lenne szétnézni, hogyan működnek a környékbeli konyhák.
Molnár Istvánné képviselő: Adjuk ki a konyhát üzemeltetésre, akár az ott dolgozók is
kivehetnék, vagy ha más veszi ki, vegye át a dolgozókat. Megfelelő gazdálkodással kevesebb
lenne a hiány. Nem csak a rezsiköltség sok, egyéb probléma is lehet.
Csontos András képviselő: Nem mondtuk meg a konyhának, hogyan tegyék a dolgukat, ez is
lehet a probléma, vagy másnak kellene vezetni.
Habány György képviselő: Ragaszkodik ahhoz, hogy pályáztassák meg a beszállítót,
amennyiben ez lesz a megoldás. A konyhával kapcsolatban elmondta, hogy egy vállalkozónál
nem lesznek közalkalmazottak a dolgozók, el is küldheti őket, vagy abbahagyhatja a vállalkozást.
Az emberekre oda kell figyelni.
Kerek Oszkár polgármester: Nem akarja megmondani az élelmezésvezetőnek, mit tegyen,
hiszen ez az ő feladata. Bízzuk meg a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot a konyha kérdés
megoldására. A dolgozókat nem szeretné utcára tenni semmiképpen. Egyik megoldás az lenne, ha
átvenné őket az illetékes konyha, vagy más területen foglalkoztatnánk őket. Ezután szavazásra
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bocsátotta a korábbiakban ismertetett eü. szolgáltatással kapcsolatos pályázati lehetőség
elfogadását. A Képviselő-testület a szóbeli ismertetés után egyhangú igen szavazattal meghozta
az alábbi határozatot:
58/2008.(04.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata a 28/2008.(01.30.) határozata alapján az I. és
II. számú háziorvosi rendelőt egy épületbe, a jelenleg használaton kívül lévő,
Kossuth út 122. sz. alatt álló épületbe (volt Kisiskola) szándékozza
áthelyezni. Az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 2007-4.1.1
kódszámú, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése”
c. pályázati kiírása alapján az épület ilyen célra történő belső átalakításának
költsége 90 %-ban támogatható.
A Képviselő-testület a kidolgozott pályázati anyag alapján felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
A pályázathoz szükséges önerőt a képviselő-testület a 2008. évi költségvetés
tartalékából biztosítja.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 16.
Felelős: Polgármester,
Hivatal vezetése
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Iskolaszék újjáalakul,
ugyanis hosszabb ideje nem működik, pedig bizonyos esetekben ki kellene kérni a véleményét.
Ezért javasolta, hogy vagy működjön, vagy oszlassák fel. Az iskolában a működés mellett
döntöttek, ezért az önkormányzattól is delegálni kell 1 főt. Javaslatot kért a személyre
vonatkozóan.
Csontos András képviselő: Fabu Bélát javasolta erre a feladatra, mivel ő az Oktatási Bizottság
tagjaként tudja képviselni az önkormányzatot, és még általános iskolás gyermeke is van.
Habány György képviselő: Jogellenes, hogy a polgármester a feloszlatást javasolta.
Kerek Oszkár polgármester: Nem tartja jogellenesnek egy nem működő szervezet
megszüntetését. A régi tagok közül pl. más iskolába ment el pedagógus, az akkori szülők
gyermekei felsőbb iskolába kerültek. Így senkinek sem volt érdeke, hogy továbbra is működjön
az Iskolaszék. Aktualitását veszítette. Módosítani kellene az SZMSZ-t oly módon, hogy időnként
meg lehessen újítani a tagságot.
Tari István képviselő: Fölösleges az Iskolaszék, ugyanis van egy SZMK, Oktatási Bizottság, a
pedagógusok zaklatásnak lennének kitéve. Nem kötelező egyébként sem a működése.
Habány György képviselő: Törvény szerint kötelező az Iskolaszék.
Ferge Jánosné jegyző: Nem kötelező működtetni.
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Erdélyi László képviselő: Ne szóljunk bele, ha akarnak működnek, ha nem akarnak, nem
működnek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a delegált személy elfogadását. A
Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
59/2008.(04.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 60. § (3) a.) pontja alapján az iskolaszékbe Fabu
Bélát az önkormányzat Közoktatási, -Közművelődési, -Ifjúsági és Sport
Bizottság tagját delegálja.
Felelős: Polgármester,
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester:Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részét képező
LEADER helyi akciócsoportok megalakításának pályázati feltétele a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek életre hívása volt. Térségünkben is megalakult a zAGYvaság Helyi Közösség. A
közösség által létrehozott Tervezést Koordináló Csoport feladata a közösség stratégiai tervének
elkészítése. Fontos további követelmény a tervezési szakasz lezárásáig egy 1 millió forint
törzstőkével rendelkező, jogi személyiségű szervezet létrehozása.
Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által alakítható jogi személyiségű
szervezetek lehetséges formái:
· Non-profit Egyesület,
· Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság,
· Non-profit Részvénytársaság, azonban az IH ajánlása az egyesület mellett szól.
Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportoknak a jogi személyiségű szervezetek
bejegyzését a tervezési időszak végéig teljesíteniük kell.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alább határozati javaslatokat
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „zAGYvaság
Vidékfejlesztési Közhasznú” Egyesület létrehozására, valamint a tagként való belépésre tett
javaslatot és arról egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2008.(04.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1. Hort Község Önkormányzata a „zAGYvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú” Egyesület létrehozásával, annak alapszabályával egyetért,
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céljait elfogadja, ahhoz csatlakozik azzal, hogy maximum évi 12.000 Ft,
azaz tizenkétezer forint vagyoni támogatással hozzájárul annak
megvalósításához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. április 30.
2. Hort Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kerek Oszkár
polgármestert delegálja a „zAGYvaság Vidékfejlesztési Közhasznú”
Egyesületbe azzal, hogy amennyiben az Egyesület Elnökségébe, vagy
Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség
elfogadásához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. április 30.
3. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt - az esetleges lényegét nem érintő módosításokkal
egységbe foglalt - Alapszabálynak az egyesületi közgyűlési elfogadására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. április 30.
4. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az egyesület Elnökségének, illetve Felügyelő
Bizottságának tagjai megválasztását követően, utólagosan adjon
tájékoztatást a következő testületi ülésen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. április 30.
5. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
amennyiben az egyesületi tagok döntése alapján a megalakítandó közhasznú
egyesület szükséges induló tőkéjét a tagok saját befizetései alapján teljesítik,
úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 25.000
Ft, azaz
huszonötezer forint egyszeri, az önkormányzatra jutó indulótőke befizetést
teljesítsen.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvasta a Gyöngyösi Városgondozási Zrt. levelét a
hulladékszállítási szerződés felbontásával kapcsolatban. Korábban a testület megbízta, hogy
tárgyaljon a szerződés felbontásáról, ezzel kapcsolatban kapta a levelet. A Városgondozás nem
akarja felbontani a szerződést, azonban ügyvéd javaslata alapján van rá mód. Mit javasolt a
testület?
Csontos András képviselő: A hatvani gyűjtőhelyre történő szállítást vállalja-e az AVE, vagy
azzal vitetjük oda, akivel akarjuk? Először kedvezményesnek ígérkezett Gyöngyös is, utána
megdrágult. Most is bekövetkezhet ez.
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Kerek Oszkár polgármester: Elszállítja az AVE is, de szállíthatja a Gyöngyösi Városgondozási
Zrt. is. A zöld hulladékot zsákban szállítanák el, nagyobb szelektív gyűjtőket helyeznének el, és
a temetőből is elvinnék a hulladékot. Az AVE 6 évig tudja tartani az árat, utána sajnos nem
tudjuk mi lesz. A hulladékszállítást viszont jövő évtől meg kell oldanunk. Próbál egyeztetni
arról, hogy kisebb, olcsóbb kukát is lehessen igényelni idős, egyedülálló embereknek.
Csontos András képviselő: Akkor tárgyaljunk a szerződés felbontásáról, az új szállítóval
kapcsolatban tisztán látunk. Tisztázzuk a feltételek részleteit is.
Kerek Oszkár polgármester: Elhívhatjuk az AVE képviselőit ismét, akár egy Gazdasági
Bizottsági ülésre is.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az új címer rendelet kidolgozás alatt áll. Az 1676 ból származó pecsétnyomó alapján elkészült a címer tervezet, mely közepén egy szívből kinövő
öt-ágú növény nyúlik fel, melynek három főága szabályos tekervényekkel fonódik egymásba,
fölül mind a három tulipánkehelyben végződik. A virágbokor mellett két oldalt egy-egy gólya
madár áll, egymással szemben. A bal felől álló előtt csillag található.
Javasolta az új címer elfogadását.
Urbán Jánosné képviselő: Nem teljesen olyan a tervezett címer, mint a pecsét lenyomata. Csak
akkor szavazza meg, ha átrajzolják.
Tari István képviselő: Neki tetszik az új címer, javasolja elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület
jelenlévő tagjai 6 igen és 4 nem szavazattal fogadták el a fenti javaslatot, azonban nincs meg a
minősített többség az új címer jóváhagyásához. Későbbiekben megkérdezik a most távolmaradt
képviselők véleményét is.
Tari István a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Tájékoztatta a testületet arról,
hogy az önkormányzat a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tette a döntést az
önkormányzati telkek eladásával kapcsolatban. Bejelentette, hogy a Bajcsy Zs. Úton levő telek
vásárlására Szegedi Zoltán hatvani lakos adta be igénylését, melyet a Bizottság elfogadott.
A kábel TV-nél új tulajdonos lesz hamarosan, A FiberNet Zrt. A FiberNet jutódként 2008. június
1-től változatlan feltételekkel átveszi a tulajdon és üzemeltetési jogokat. A csatorna kiosztás és az
árak nem változnak. Lehetőséget ígértek arra, hogy DVD lejátszó segítségével közvetíthessük a
műsorokat. Később azonban ehhez ORTT engedély beszerzése szükséges.
Habány György képviselő: Értesítették-e a Bajcsy Zs. úton levő telek hátsó végének
tulajdonosait a telekeladásról?
Tari István képviselő: Nem szokták értesíteni a telekszomszédokat az eladásról, az veheti meg,
aki írásban beadta kérelmét. Korábban jelezte Habány György képviselőnek, hogy ha igényt
tartanak a telekre a szomszédok, adják be kérelmüket írásban. Mivel ez nem történt meg, annak
kellett odaadni, aki ezt írásban kérte. A bizottság ennek alapján döntött.
Habány György képviselő: Nem mondta senki, hogy írásban kell kérelmet benyújtani.
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Bejelentette továbbá, hogy a régi darálónál egy szennyvíz akna fedele mellett lyuk van, beomlás
veszélye áll fenn, meg kellene ezt szüntetni. Az Ady E. úton volt egy utcai szemetes, az utóbbi
időben nincs ott. Leszerelték, vagy ellopták? A sportpályánál lovak legelnek. Az épület hátsó
részén maradhatnak, de a pályára ne menjenek, mert kárt okoznak vele.
Csontos András képviselő: A Csányi úton levő „Üdvözöljük Horton” feliratú tábla rossz
állapotban van, karbantartása szükséges.
Kerek Oszkár polgármester: Befejeződött a Molnár Józseffel folyt bírósági ügy. A testületi
döntést helybenhagyta a bíróság. Végkielégítést és 1 millió Ft megfizetését ítélte meg a bíróság
egészségromlás miatt. Molnár József egyéb – 16 millió Ft-os - követelését elutasította.
Másodfokon is ezt hagyták jóvá, így nincs további fellebbezés.
Habány György képviselő: Ha igazunk volt, miért kell 1 millió Ft-ot fizetnünk?
Tari István képviselő: Az önkormányzat hibája volt, hogy Molnár Józsefet alkalmazta, örüljünk,
hogy nincs megrovás ezért.
Erdélyi László képviselő: Bejelentette, hogy a Bajcsy Zs. úton lakók kérték, hogy az
önkormányzat vágassa le a házuk előtt levő füvet, mivel ott bentebb vannak a házak, és nagy
területet kell az ott lakóknak levágni.
Kerek Oszkár polgármester: Nincs rá emberünk, nagy költséggel jár a fűnyírás a magas
üzemanyag ár miatt is.
Ferge Jánosné jegyző: Az út széléig az ott lakó kötelessége a rendben tartás.
Horváth Sándor képviselő: Következetesnek kell lennie az önkormányzatnak, mivel máshol
sem vágatjuk le a lakók helyett a füvet.
Kerek Oszkár polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte a Testület
tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.
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