Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án
15 órakor megtartott üléséről.
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Tárgy
Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év nevelő-oktató
munkájáról és az intézményt érintő feladatokról
Beszámoló a Horti Általános Iskolában folyó nevelő, oktató munkáról
Általános Iskolában egy fő pedagógus, közalkalmazott
létszámleépítés
Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Az óvodai nevelőtestület felterjesztése minisztériumi kitüntetésre
1956-os emlékmű felállítása
KOVATRERV Kft tervezési szerződésének jóváhagyása
Támogatott civil szervezetek beszámoltatása, pénzügyi elszámoltatása
TÖOSZ pályázat benyújtása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2008. június 26-án megtartott 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. Horváth Sándor
7. Molnár Istvánné
8. Tari István
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László és Hegedűs Dezső képviselő
Napirend:

1. Beszámoló az Önálló Napközi Otthonos Óvodában folyó nevelői
tevékenységről
2. Beszámoló az Általános Iskolában folyó munkáról
3. Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester:
Köszöntötte a nyílt ülésen megjelent testületi tagokat. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. Javasolta, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Istvánné és Urbán Jánosné képviselőket kérte fel. A
javaslatokat a képviselő-testület elfogadta.
1. Napirendi pont:
Beszámoló az Napközi Otthonos Óvodában
folyó nevelői tevékenységről
Kerek Oszkár polgármester:
Megkérdezte a napirend előadójától, van-e kiegészítése?
Mivel nem volt, a megnyitotta a vitát a beszámoló felett.
Habány György képviselő:
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és javasolta annak elfogadását.
Tari István képviselő:
Mindkét intézmény beszámolójából hiányzik, hogy milyen megtakarítási formát találtak a
takarékosság terén? Tudnak-e még továbblépni ezen a területen?
Molnár Istvánné képviselő:
A sószobával kapcsolatban mi a tapasztalat? Hogyan vélekednek a szülők?
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Habány György képviselő:
Leépítésről döntött tavaly az önkormányzat. Milyen megtakarítást eredményezett ezen
intézkedés az óvodánál és az iskolánál?
Birnbaum Gyuláné:
- A polgármester úr Energiagazdálkodási Tervet kért az intézményvezetőktől, ebben
szerepelnek a feladatok ezzel kapcsolatban.
- Központi beszerzés útján takarékosság mutatkozik a tisztító és irodaszereknél.
- 1 és 2 Ft-osakat gyűjtöttek, palackot tömörítenek;
- Amennyiben volt rá lehetőség, az óvónők ingyen helyettesítették egymást, vagy az
óvodatitkárral oldották meg, akinek kevesebb a bére. (Óvodapedagógusi képesítéssel
rendelkezik.
- A szülők örömmel vették a sószobát. Ősszel, télen még nem volt kész, így még nincs kellő
tapasztalat.
- Az óvodában a létszám a törvény által előírt, így jelenleg nincs plusz fő.
- A 2007-es létszámleépítés kapcsán 1 óvodapedagógus leépítése évi kb. 2,5 millió Ft
megtakarítást eredményez, valamint az óvodatitkár 8 órásról 4 órás lett, ez szintén ezt a
célt szolgálja.
Horváth Sándor képviselő:
Az óvoda beszámolóját jónak tartja, javasolja elfogadásra. Véleménye szerint az Óvoda
környékén javítani kellene a közlekedési körülményeket, pl. parkoló építésére lenne szükség.
Kerek Oszkár polgármester:
A Zárdánál jelenleg nem lakik senki, nem működik semmi, a kapuk megnyitásával lehetne az
udvarban parkolni a szülőknek és a dolgozóknak is.
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A
képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

80/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a horti Önálló
Napközi Otthonos Óvodának a 2007/2008-as tanévben végzett nevelőoktató munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt tudomásul
vétellel elfogadta.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az Általános Iskolában folyó munkáról

Kerek Oszkár polgármester:
Az elmúlt tanévben új iskolaigazgató kezdte meg munkáját a településen. Megkérdezte, van-e
kiegészítése a beszámolóhoz?
Füredi István iskolaigazgató:
Először is fel kellett mérni a helyi viszonyokat, felül kellett vizsgálni a nevelési programot,
munkaköri leírásokat kellett készíteni. Célja az, hogy kapjanak meg mindent a horti gyerekek,
amit a városi gyerekek is megkapnak, ne érezzék magukat hátrányban. Szeretné, ha a
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pedagógusok minél több időt töltenének a gyerekek között úgy az óraközi szünetekben, mint a
délutáni programok kapcsán. Ezzel javulhat a gyermekek tanuláshoz való hozzáállása is.
Szeptembertől minőségi pontozás lesz a pedagógusoknál. Az elvégzett plusz munkáról
havonta jelentést kell adniuk.
Az előző napirendnél elhangzott kérdésekre az alábbiakban válaszol: az iskola is készített
Energiagazdálkodási Tervet, mely szerint a világítás csak szükség esetén működhet, a fűtést
szabályozni kell az időjárástól függően, a beszerzéseknél az alacsonyabb árfekvésre kell
törekedni. A dologi kiadásokat megvizsgálta, itt már nincs lehetőség csökkentésre. Az
önkormányzat 2007-ben rendelte el a bérmegtakarításra törekvést. Egy angol szakos és
napközis tanár helyére óraadó, ill. munkaügyi központon keresztül történt dolgozó felvétele,
amely kb. 2,5-3 mill. Ft megtakarítást eredményezett.
Kerek Oszkár polgármester:
Megnyitja a vitát a beszámoló felett.
Habány György képviselő:
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és javasolta elfogadásra.
Horváth Sándor képviselő:
Ha tényleg ilyen rossz állapotban van az iskola épülete, pályázni kellene felújításra.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő:
A 7. osztályban 85 nap igazolatlan hiányzás van. Ennek mi az oka? Ha a tanuló bűne, mit
lehet ellene tenni?
Habány György képviselő:
2007-től 3 fővel csökkent a létszám, 3-at felvettek, mi ebben a megtakarítás?
Füredi István iskolaigazgató:
A 85 órás igazolatlan hiányzás 1-2 tanuló bűne, főleg az egyikük sokat hiányzott. A tanulót
Nevelési Tanácsadóba küldték, és mivel nem horti lakos, megkeresték az illetékes
önkormányzat jegyzőjét, de nem kaptak értesítést arról, hogy milyen intézkedés történt. A
létszámleépítés után a napközis nevelő a Munkaügyi Központon keresztül 70%-os
bértámogatással került felvételre, az angol szakos tanárnő csak óraadó, így fele a munkabére.
A pedagógiai asszisztens diploma hiánya miatt került elbocsátásra.
Balázs Ferenc képviselő:
A 2007-es társulási tárgyalások alkalmával a szakértő 3 plusz létszámot szűrt ki, abból egyet
megszüntettek az iskolánál, maradt kettő. Hány pedagógussal lehet ellátni a feladatot? Van-e
még lehetőség a létszám csökkentésére?
Kerek Oszkár polgármester:
A felmérések az óvodai létszámot rendben találták, az iskolánál 21,5 fő szükségességét
állapította meg a szakvélemény. Több a létszám, törekedni kell a gazdaságos működésre. A
csökkentést azonban csak úgy tudja elképzelni, ha a feladat így is ellátható. Az iskola
folyamatosan kevesebb központi támogatást kap. A dologi kiadásokból már valóban nem
lehet lefaragni.
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Füredi István igazgató:
Egy szakértő más szemmel nézi a dolgokat, a 21,5 fő kevésnek bizonyul. Szeptember 1-től új
óratervvel fog működni az iskola. 2 létszám leépítését nem tartja szükségesnek, legfeljebb 1
lehetséges túlóra növekedés nélkül.
Balázs Ferenc képviselő:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleménye az, hogy amennyiben létszámleépítésre van
lehetőség, akkor 1-2 fölöslegesen foglalkoztatott ember bérén sokat takaríthatunk meg, illetve
felújításra lehetne fordítani a későbbiekben. Természetesen az iskolaigazgató véleményét
meghallgatva, 1 fő leépítését javasolja a bizottság.
Tari István képviselő:
Minőségi iskolát szerettünk volna, de idekerültek olyan gyerekek, akikkel vért izzadnak a
pedagógusok. Amennyiben az igazgató felvállalja az 1 fő leépítését, ő támogatja.
Füredi István igazgató:
Egy fő létszámcsökkentés kb. 2,5-3,5 millió Ft megtakarítást jelent, attól függ, kiről lesz szó.
A törvény szerint járó – végkielégítés, felmondási idő – juttatáson kívül a későbbiekben ennek
nincs plusz anyagi vonzata.
Horváth Sándor képviselő:
Ha egy szakértő véleményt készít, nem kell aláírni az igazgatónak? Ha azt mondja le kell
építeni, akkor biztos, hogy le is kell építeni a létszámból? A szakértőnek könnyű leírni, de az
intézményvezetőre és az önkormányzatra hárul ez a negatív feladat.
Kerek Oszkár polgármester:
A szakértő bevonását törvény írja elő. Ebben az évben aktuális a 4 évenkénti felülvizsgálat.
Természetesen a szakértő is tévedhet. Az önkormányzatnak joga van létszámot leépíteni, vagy
növelni. Ha ezzel egyetért az intézmény vezetője, támogatni kell.
Balázs Ferenc képviselő:
Az új iskolaigazgató az eddigiek alapján bebizonyította, hogy jól választottunk. Amennyiben
biztosítottnak látja az iskola megfelelő működését az 1 létszám leépítésével is, egyezik a
vélemény a testületével is. Egyébként Füredi István is szakértő.
Bódi Jánosné képviselő:
A külső szakértő számolását csak leírni lehet, de betartani nem minden esetben. Az új
iskolaigazgatóról jó tapasztalatai vannak. Sikerült jó kapcsolatot kiépítenie a nyugdíjas
pedagógusokkal is.
Habány György képviselő:
Ő is elfogadja az 1 fő leépítését, amennyiben az nem megy a gyerekek rovására. Nyilvánvaló,
hogy egy szakértő a helyi viszonyokat nem ismeri.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 10 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
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81/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a horti Általános
Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és tudomásul vétellel elfogadta
Kerek Oszkár polgármester:
Az elhangzott javaslatok alapján szavazásra bocsátotta az Általános Iskolánál 1 fő leépítését.
A testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatáshoz
kapcsolódó állami finanszírozás folyamatos csökkenése és ezen
intézmények működtetése és fenntarthatóság érdekében az intézményi
létszámokat áttekintette a költséghatékonyság elveinek érvényesülése
érdekében az Általános Iskola vonatkozásában egy fő pedagógus,
közalkalmazott létszámleépítését írja elő.
A Képviselő-testület megbízása alapján a Pénzügyí és Költségvetési
Bizottság az intézményi létszámokat áttekintette. A 2008-2009-es
tanévben az óraszámok csökkenése miatt, valamint a feladatok
racionálisabb elvégzése érdekében 1 fő pedagógus részére nem
lehetséges a kötelező óraszám biztosítása, ezért az egy fő leépítése
indokolt. Belső átszervezéssel a feladat ellátható.
A bizottság megállapította, hogy a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken,
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében
az önkormányzatnak fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
lehetőség.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy ezen
határozatban foglaltak alapján 1 fő pedagógus létszámleépítését hajtsa
végre.
Határidő: 2008. augusztus 31
Felelős: Intézményvezető

Kerek Oszkár polgármester:
Az óvoda vezetője írásban kérte a testület hozzájárulását 20%-al magasabb létszámú csoport
működéséhez. Kéri a képviselők véleményét ezzel kapcsolatban.
Habány György képviselő:
Az Oktatási Bizottság támogatja a kérést.
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Molnár Istvánné képviselő:
Javasolja a hozzájárulás megadását.
Balázs Ferenc képviselő:
Milyen anyagi vonzata lesz ennek a finanszírozásban?
Birnbaum Gyuláné:
A dolgozók bevállalják a plusz munkát, csupán a rászorulók étkezési hozzájárulása jelent
többlet kiadást.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. A testület 10 igen szavazattal meghozta az
alábbi határozatot:
83/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Napközi
Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét megtárgyalta és a Közoktatási,Közművelődési- Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát is figyelembe
véve a községi önkormányzat, mint fenntartó a közoktatásról szóló
1993.évi LXXIX. törvény 102.§(2) C. pontja alapján engedélyezi,
hogy a közoktatási intézmény a 2008-2009 nevelési évben 3 csoport
maximális létszámát az új gyermekek felvétele miatt túllépje.
Az önkormányzat engedélye az OKÉV Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság engedélyével együtt érvényes
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: intézményvezető
Kerek Oszkár polgármester:
Az óvoda vezetője Oktatási Bizottsági ülésen is kérte, hogy a több mint 20 éve jól együtt
dolgozó nevelőtestületet valamilyen formában kitüntetésre, elismerésre terjessze fel az
önkormányzat az Oktatási Minisztériumhoz. Ez főleg erkölcsi elismerés lenne a kollégáknak.
Habány György képviselő:
Az Oktatási Bizottság támogatta a kérést, és utána néznek ennek anyagi vonzatának. Személy
szerint akkor is támogatja a kérést, ha kiadás vonzata is van .
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. A képviselő-testület egyhangúan támogatta az
óvoda nevelőtestületének elismerését és meghozta az alábbi határozatot.

84/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közoktatási,Közművelődési- Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a
Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületét az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által adományozható kitüntetésekre felterjeszti.
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Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: polgármester

Megkérdezte a meghívott vendégeket, van-e hozzászólásuk?
Kerekné Aradi Tünde az érdekegyeztető tanács tagja:
Megköszöni a színvonalas pedagógusnapot a kollégái nevében is. A 25 éve dolgozók
elismerésben részesültek, melynek mindannyian örültek. Köszöni a testület pozitív
hozzáállását is az oktatási intézményekhez.

3. Napirendi pont
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester:
Felkérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet a bizottsági
ülésen elhangzottakról.
Balázs Ferenc képviselő:
A „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ vezetőjének tájékoztatása alapján a Támogató
Szolgálat megszűnésével átkerült dolgozók közül egyre ősztől nem lesz szükség. Ezzel a
kérdéssel szeptemberben foglalkozni kell. A műszaki csoportnál vezető váltás lesz. A konyha
létszáma 6+1 fő. Itt egyéb dolgokról is esett szó. Mivel nagyon nagy mínuszt termel, így
sürgős döntésre vár a konyha sorsa. Lehet, hogy csak az óvodának főznek, a többit külső
beszállítással oldják meg.
Felmerült az emlékmű kérdése is, mely leghamarabb október 23-ra készülhetne el. A
bizottság tagjai megtekintették az ajánlatokat. A 3 ajánlat közül Bíros Krisztián ajánlatát
tartották megfelelőnek. Szó esett az önkormányzat által támogatott szervezetekről, ugyanis
nincs együttműködési megállapodásunk.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy meg kell kötni a
megállapodásokat.
A rendezési terv elkészítőjével némi gond merült fel a szerződés tervezettel kapcsolatban,
ugyanis számunkra nem előnyös elemeket tartalmaz. Úgy tudja, hogy azóta polgármester úr
tárgyalt a KOVATERV képviselőjével, és sikerült megegyezni a vitatott pontokat illetően.
Kerek Oszkár polgármester:
A Támogató Szolgálat megszűnik, de a gépjárműve megmaradt, ezért gondoskodnunk kell
hasznossá tételéről. A házi szociális segítségnyújtás terén változás várható, előtérbe kerülnek
a kistérségi feladatellátások. Szeretnénk elérni, hogy e területen Hort község mikrotérségi,
központi szerepköre tovább növekedjék.
Kerek Oszkár polgármester:
Az emlékművel kapcsolatban 3 lehetőséget vizsgált meg eddig a Településfejlesztési,
valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság. Amennyiben megszavazza a testület az
emlékmű elkészítését, próbál szponzort keresni a finanszírozáshoz.
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Molnár Istvánné képviselő:
Mindkét bizottság a hatvani Biros Krisztián ajánlatot támogatta. Ára és esztétikuma is
megfelelő.
Tari István képviselő:
Egy szobrászművészt ő is hozott korábban, így tájékozódhattak a bizottságok a
lehetőségekről. Településünkön még nincs 56-os emlékmű, így támogatja annak
megvalósítását.
Habány György képviselő:
A költségvetésünk tartalmazza-e az emlékmű elkészítését?
Kerek Oszkár polgármester:
Nem tartalmazza, ezért is próbál szponzort szerezni, ill. ha kapunk előre be nem tervezett
bevételt, akár abból is finanszírozhatjuk. A szobrászművész a horti Péter Zoltánnal közösen
készítenék az emlékművet.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta a közreadott tervek alapján az emlékmű elkészítésének elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
85/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság
együttes javaslata alapján Bíros Krisztián 3000 Hatvan, Horváth Mihály
út 5 szám alatti keramikus iparművészt bízza meg 880.000,- Ft, azaz
nyolcszázezer forint összegben az 1956-os emlékmű elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester:
A Kovaterv korábban 3 részletben kérte a pénzt, de egyeztetéssel annyiban változott, hogy
amikor kész a tervezés 1 100 000 Ft+ Áfát, illetve amikor a testület is jóváhagyja a
szakhatóságok által is helybenhagyott tervet, akkor fizetjük a még hátralévő 800 000
Ft+Áfát. A testület megfelelőnek tartja-e ebben a formában a terveztetést?
Tari István képviselő:
Egyetért ezzel a verzióval, sürgősen lépni kell ebben az ügyben.
Molnár Istvánné képviselő:
Támogatja ezt a megoldást. A szerződésbe be kellene tenni, hogy ha a szakhatóságok
visszadobják a tervet, szabjunk ki határidőt, nehogy évekig húzódjon.
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Kerek Oszkár polgármester:
A második fizetésrész biztosíték arra, hogy időben készüljön el a munka.
Horváth Sándor képviselő:
Jónak látja a szerződés tervezetet. A 365 napos határidőt tartania kell a tervezőnek, így nem
húzódhat évekig.
Habány György képviselő:
Támogatja a szerződés ilyen módon megkötését, csak meg kell nézni rendelkeznek-e hatályos
felelősségbiztosítással. Előírás, hogy legyen és ez bennünket véd.
Kerek Oszkár polgármester:
A Kovatervvel kötendő szerződés tervezetének elfogadását szavazásra bocsátotta. A javaslatot
10 igen szavazattal a testület elfogadta.
86/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 69/2008.05.29. számú
határozatával megbízta a község bel- és külterületére vonatkozó építésügyi
szabályzat és annak mellékletét képező tervrészek felülvizsgálatára és
módosítására megbízta a KOVATERV Építész és Informatikai Kft-t (3041
Héhalom, Petőfi út 11.)
A képviselő-testület a KOVATERV Építész és Informatikai Kft által
benyújtott szerződéstervezetet megvitatta és az abban foglalt részletfizetési
feltételekkel egyetértve azt elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
megkötésére.
Határidő: folyamatos, 2008.július 1.
Felelős: polgármester

Balázs Ferenc képviselő:
Szükséges a támogatott civil szervezetek elszámoltatása is. Legyen határidőhöz kötve a
beszámoltatásuk is. Javasolja, hogy minden év január 31-ig történjen meg a beszámoltatás, és
elszámoltatás az előző évről. A Sportkörrel nincs megállapodásunk az ingó és ingatlan
használatára. Ezt is szabályozni kell.
Csontos András képviselő:
Ha indul a focicsapat az őszi bajnokságon, az önkormányzat tud-e olyan helyiséget biztosítani
számukra, ami megfelelő? Először legyenek meg a feltételek, utána kössünk szerződést.
Habány György képviselő:
Július 10-ig kért 700 000,- Ft-ot a nevezésre, ezt megkaphatják-e megállapodás nélkül is?
Balázs Ferenc képviselő:
Részéről ennek nincs akadálya, ebben az esetben kivételt tesz a bizottság.
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Kerek Oszkár polgármester:
Írásban még nem közölte az egyesület, hogy biztosan lesz-e csapat, mivel ez a leigazolás után
derül ki.
Habány György képviselő:
Kijelenti, hogy a Sport SK. felelősséggel vállalja, hogy a következő évadban indul a csapat.
Szükséges, hogy az öltözőt az önkormányzat augusztus 1-ig tegye rendbe, és július 10-ig az
előbb említett összeget szíveskedjen átutalni. Amennyiben mégsem tud nevezni a csapat, az
összeget visszafizetik.
Kerek Oszkár polgármester:
Olyan ajánlatot kapott a vizesblokk felújítására egy helyi vállalkozótól, amit nem tart
reálisnak. Egy kedvezőbb ajánlat alapján meg is rendelte az anyagokat, utána mehetnek a
munkálatok. Az épületnek is nagyon rossz az állaga, de azon lesz az önkormányzat, hogy
használhatóvá tegye.
Habány György képviselő:
Látja a polgármester jó szándékát, és bízik a megvalósításban.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előterjesztését a támogatott
szervezetek beszámoltatásáról, illetve megállapodás kötéséről. A képviselő-testület a
javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:

87/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság javaslata alapján a pénzügyileg támogatott civil
szervezetek elszámoltatását és beszámoltatatását határidőhöz köti.
Az elszámolásnak és a beszámolásnak: minden év január 31-ig kell
megtörténnie. A Sportkörrel az ingó és ingatlan használatára
vonatkozóan bérleti szerződést kell kidolgozni.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester:
A TÖOSZ-tól érkezett egy megkeresés a képviselők képzésével kapcsolatban. A befizetett
tagdíjunkból finanszíroznák a tréningeket a képviselőknek, ill. polgármesternek. A képviselőtestület megszavazta a képzésen való részvételt.

88/2008.(06.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj
figyelembevételével a 2009 és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két
évre) összesen, azaz 154.560 Forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég
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Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A
helyi és regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok
kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve
információ-technológiai eszközök használatát” című célterületére,
„Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok
alapján 2009-2010” című projekt költségvetésének önrészéhez
biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel azonos módon történik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor képviselő:
Fizetünk két mezőőrt, és legalább annyi a szemét, és fakivágás, mint korábban. Ha egy
szolgálatot létrehozunk, produkáljanak eredményt. Ha nincs eredmény, tenni kell valamit.
Meglepő dolgokat lehet látni a határban. Szinte járhatatlan a szeméttelepre vezető út.
Kerek Oszkár polgármester:
A mezőőrök hétfőnként lejelentkeznek a Polgármesteri Hivatalban. Ha gond van velük,
jelezni kell.
Balázs Ferenc képviselő:
A külterületeken hogyan történik a kaszálás?
Ferge Jánosné jegyző:
Bejelentésre kimegyünk a helyszínre. A bírság beszedésére az APEH jogosult.
Kényszerkaszálásba a Szövetkezet be tud-e segíteni?
Csontos András képviselő:
A kényszerkaszálás sokba kerül, nem szabványos munka. A parlagfű nagyon terjed, ezért
veszélyes az elhanyagolás.
Habány György képviselő:
Csak akkor várhatjuk el a lakosságtól a területek tisztántartását, ha az önkormányzat területei
rendben vannak.
Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést berekesztette. Kellemes
pihenést kívánt a testület tagjainak a nyárra.

Kmf.
Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Urbán Jánosné
képviselő
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