Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2008. december 13-án megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
132/2008.(XII.13.) A Képviselő-testület 2009.évi munkatervének elfogadása
133/2008.(XII.13.) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2009. évi munkatervének
elfogadása
134/2008.(XII.13.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. évi munkatervének
elfogadása
135/2008.(XII.13.) A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkatervének
elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. december 13-án megtartott Képviselő
Testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak: Tánczos Istvánné és Karczagné Nagy Klára Egészségügyi és Szociális
Bizottság külső tagjai
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendi
pontokat tárgyalják meg. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, Bódi Jánosné
és Tari István képviselőkre. A képviselő testület a javaslatokkal egyetért.
Napirend:

1./ Hort Község Önkormányzata 2009. évi munkaterve
2./ Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2009.évi munkaterve
3./ Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009.évi munkaterve
4./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009.évi munkaterve
5./ Kitüntetések átadása

1. Napirend: Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzáfűznivalója a testület munkatervével
kapcsolatban? Valószínűleg ettől több ülés várható, mindig van olyan határidőhöz kötött
döntés, ami ezt indokolja.
Molnár Istvánné képviselő: Januárra nem terveztek ülést?
Kerek Oszkár polgármester: január hónapban a költségvetés tárgyalása miatt egyébként is
többször össze kell jönni, ezért nem terveztek külön testületi ülést. Amennyiben elkészül a
Kovaterv a tervezéssel, akkor mindenképpen kell ülést tartani.
Rózsavölgyi
Jánosné
alpolgármester:
Hiányolja,
hogy
nem
szerepelnek
környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos témák, „Segítő Kéz”- HECS
beszámoló, mezőőrök, valamint a Települést Üzemeltető Iroda tájékoztatói.
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Habány György képviselő: Fenti témákat ő is javasolja a munkatervbe tenni. Soknak tartja a
3 hónapos kihagyást nyári időszakban. Májusra be lehetne tenni a „Segítő Kéz” beszámolóját,
júniusra pedig az óvoda és iskola beszámolóját.
Kerek Oszkár polgármester: A mezőőröket lehetne márciusra tervezni, amikor a rendőrség
tájékoztatója lesz.
Hegedűs Dezső képviselő: Későinek tartja a közmeghallgatás időpontját. Év vége után több
téma van, ami a lakosságot érdekli, pl. vízdíj, csatornadíj, szemétdíj. Február elejére javasolja
az időpontot. Ha a pályázatok nem jönnek be, a lakosságnak lehetnek ötletei. A munkatervben
egyébként soknak találja az intézmények beszámoltatását minden évben. Elég lenne két
évente is a testület elé vinni, számoljanak be évente a munkáltatói jogkör keretében. Így is
sokáig tartanak az ülések, 40-50 oldalas anyagok vannak.
Habány György képviselő: A lakosság tavasszal már nem ér rá, legutóbb is kevesen voltak.
Tari István képviselő: A pénzügy nem tud zárni januárra, a lakosság pedig mindenképpen
várja a pénzügyi tájékoztatást.
Kerek Oszkár polgármester: Januárban a költségvetés mellett nincs rá idő felkészülni a
közmeghallgatásra. Egyébként pedig a költségvetés és zárszámadás áprilisra áll össze, így a
lakosság szélesebb körű tájékoztatást kaphatna az önkormányzat munkájáról. Ha az időpont
most nem elfogadható a közmeghallgatásra, azt javasolja, hogy a következő testületi ülésen
döntsenek erről.
Horváth Sándor képviselő: Javasolja, hogy amit nem tudunk megoldani addig, nyár elejére
is tervezzük még be testületi ülést.
Kerek Oszkár polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja, hogy júniusra is
tervezzenek be testületi ülést, és ezzel együtt szavazásra bocsátja a képviselő testület
munkatervének elfogadását. A testület egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

132/2008.(12.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.évi
munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján
az üléseket a munkatervben megjelölt napon, 15 órára történő
összehívásáról gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2009. december 31.
Felelős: polgármester
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2. Napirend: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2009. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzászólása a kiküldött munkatervvel
kapcsolatban? Mivel nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja annak elfogadását. A
képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta a munkatervet, és meghozta az alábbi
határozatot:

133/2008.(12.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 2009. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos 2009. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

3. Napirend: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Mivel nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja a munkaterv
elfogadását. A képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
134/2008.(12.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2009. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

4. Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: A képviselők részéről nincs hozzáfűznivaló, így szavazásra
bocsátja a munkaterv elfogadását. A képviselő testület egyhangúan azt elfogadta, és
meghozta az alábbi határozatot:
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135/2008.(12.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
és Szociális Bizottság 2009. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2009. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az 5. napirendi
pont megtartására ünnepélyes keretek között a Kulturális Centrumban kerül sor. A Községi
Önkormányzat 121/2007.(11.13.) Önkormányzati Határozat alapján Életpálya díjat
adományoz Horváth Sándor képviselőnek, a helyi mezőgazdasági szövetkezet
nyugállományba vonult elnökének, a 130/2008.(XI.27.) Önkormányzati Határozat alapján
„Hort Községért” emlékérmet adományoz Urbán Jánosné Hort, Szövetkezet út 21 szám alatti
lakos részére, a 131/2008.(XI.27.) Önkormányzati Határozat „Hort Községért” emlékérmet
adományoz a Horti Népdalkörnek.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy több olyan téma összegyűlt, ami miatt rendkívüli testületi
ülést kell tartani. Az időpont december 16-án, kedden 15 órakor, melyre ezennel mindenkit
tisztelettel meghív. Megköszöni a képviselő testület tagjainak egész éves munkáját, békés,
boldog karácsonyt kíván. Az ülést berekeszti.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Bódi Jánosné
képviselő

Tari István
képviselő
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