Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. május 29-én
17 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
61/2008.(05.29.)
62/2008.(05.29.)
63/2008.(05.29.)
64/2008.(05.29.)
65/2008.(05.29.)
66/2008.(05.29.)
67/2008.(05.29.)
68/2008.(05.29.)
69/2008.(05.29.)
70/2008.(05.29.)
71/2008.(05.29.)
72/2008.(05.29.)
73/2008.(05.29.)
Rendelet száma

12/2008.(V.30.)
13/2008.(V.30.)

Tárgy
Beszámoló a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ 2006 - 2007.évi
munkájáról beszámolója
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi munkájáról
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2006-2007. évi munkájáról
Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2007. évi munkájáról
Beszámoló a 2007. évi jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok
ellátásáról
Batthyány József Általános Iskola elnevezés
Székelyfi István részére díszpolgári cím adományozása
Brunner Istvánné részére „Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető cím
adományozása
KOVATERV Építész és Informatikai Kft megbízása az építésügyi szabályzat
és annak mellékletét képező tervrészek felülvizsgálatára és módosítására
Árajánlat kérés földkimérésre
Strausz József Település Üzemeltetési Iroda vezetőjének nyugdíjazási
ügye
Idősügyi Tanács létrehozása
1279/6 -1279/7 -1279/8 hrsz-ú ingatlanak eladási árának meghatározása

Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2008.(II.15.) rendeletének
módosítása
Hort Község címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletének módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 29-én Hort
Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak:

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

Távol maradását bejelentette:
Napirend:

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

Csontos András képviselő

1. Beszámoló a „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ munkájáról.
2. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról.
3. Bejelentések, indítványok.

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a nyílt ülésen megjelent testületi tagokat.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Habány
György és Erdélyi László képviselőket bízta meg. Javasolta továbbá, hogy a napirendi pontok
tárgyalása előtt hallgassa meg a képviselő-testület Megyeri Mihályt a FiberNet
Kommunikációs Zrt munkatársát. A képviselő-testület a javaslatokkal egyetértett.
Megyeri Mihály: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a helyi kábel-tv új tulajdonosa a
FiberNet Kommunikációs Zrt. Bemutatta a céget, és beszélt terveikről, melyben fontos
szerepet kap a digitális adás előkészítése. Helyi műsor készítését nem vállalják, de az
önkormányzatnak erre lehetőséget biztosítanak, kölcsönös megállapodás alapján. Elmondta,
hogy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező horti üzletkötőt keresnek, aki a településen
értékesítené a cég kábel-tv, telefon, és internet előfizetési csomagjait.
Tari István képviselő: Hasznos lehet az együttműködés, mivel ha az önkormányzat
működtetheti a helyi adást, ez a FiberNet Zrt-nek újabb előfizetőket eredményezhet.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte Megyeri Mihálynak a tájékoztatást.

1.Napirendi pont: „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ beszámolója
Farkas Lászlóné intézményvezető: Néhány mondatban kiegészítette beszámolóját.
Elmondta, hogy az Idősek Napközi Otthonába próbáltak újabb tagokat szervezni. A plakátok
nem hoztak eredményt, a személyes beszélgetések hatásosabbak voltak. Áprilistól
klubfoglalkozások vannak, ahova mindig hívnak előadót, utána pedig kötetlen beszélgetés
folyik. Egy önkormányzati rendelet alapján a nem étkezőknek 20,- Ft-ot kell fizetni minden
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klubfoglalkozás alkalmával. Ennek anyagi jelentősége nincs, csak az egyébként is sok
adminisztrációt növeli. Kérte a testülettől a rendelet eltörlését.
Kerek Oszkár polgármester: Az Alapszolgáltatási Központon belül megkapták a testület
tagjai a Támogató-, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját is. Kérte a
képviselőket, tegyék fel kérdéseiket az intézményvezetőknek, ill. mondják el véleményüket.
Bódi Jánosné képviselő: Elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megvitatta
a beszámolókat, és néhány kérdés merült fel az ülésen, melyekre választ szeretne kapni:
- Az Alapszolgáltatási Központba a 12 tag milyen gyakran jár be?
- Mit jelent az, hogy 3 személy van a jelzőrendszerben?
- Milyen munkavégzést elősegítő tevékenységet folytatnak?
- A személyes intézkedés, ill. ügyintézés lebonyolítása mit jelent, és kell-e ezért térítést
fizetniük az embereknek?
- Mit jelent a szociális rászorultság, mi alapján vehetik igénybe a Támogató
Szolgálatot?
- Hány fogyatékkal élő személy van Horton?
- A Családsegítő Szolgálat 412 esetszámról ír, nincs adat arról, hogy ebből hányat
sikerült megoldani.
- A gyermekek nyári táborába fizetendő 15 ezer Ft mit fedez?
- A lőrinci központú Gyermekjóléti Szolgálatnak nagyon jó a kapcsolata az
intézményekkel. A családgondozó több településen is ellátja feladatát, így az előző
évekhez viszonyított csökkentett ittléte biztosan fog problémákat okozni. Hogy látja
ezt az intézményvezető?
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte az intézményvezetőket, adják meg a rájuk vonatkozó
kérdésekre a válaszokat.
Farkas Lászlóné „Segítő kéz” Alapszolg. Központ vezetője: A 12 fő 2006-os adat. Jelenleg
kb. 20 fő a létszám. Nem minden nap vannak bent, inkább az előadásokra jönnek. A
jelzőrendszeres hívás most a lőrinci központba megy, onnan jön a segítség. Szükség esetén
éjjel-nappal hívható, bár a nappali problémákat helyben oldják meg a gondozók. Telefonon
inkább éjszaka és hétvégén kérnek segítséget. Horton jelenleg három idős ember kérte a
jelzőrendszerhez csatlakozását. Eddig nem igazán vették igénybe, inkább biztonsági okból
kérték a szolgáltatást.
Berta Imréné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Megköszönte az elismerő szavakat, majd
elmondta, hogy valóban hátránya a településnek, hogy neki más településekre is kell járnia,
így nincs itt minden nap.
Kiss Edit Támogató Szolgálat vezetője: A Támogató Szolgálat fogyatékos személyekkel
foglalkozó intézmény. Mozgás, látás, hallás, értelmi és halmozottan fogyatékos emberek
vehetik igénybe a segítségüket. Minden dolgozó továbbképzésen vett részt, hogy el tudja látni
feladatát. A személyes intézkedés azért szükséges, mert ezeknek az embereknek korlátozott a
mozgás képességük valamely fogyatékosságukból adódóan, ezért fokozott segítségre van
szükségük. Az ügyintézés azt foglalja magába, hogy minden problémájukra meg kell találni a
megoldást, mivel egyedül nem képesek - pl. hivatali ügyet intézni, gyógyszert felíratni,
kiváltani, meg kell szervezni orvoshoz, egyéb helyekre szállításukat. A szállításuk térítés
ellenében történik. Bármilyen fogyatékkal élő ember nehezebben talál munkát, ebben is meg
próbálnak segíteni. A Támogató Szolgálatot csak olyan emberek vehetik igénybe, akik
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fogyatékossági támogatásban, vakok járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban
részesülnek. 2007-ig állami normatíva fedezte a Szolgálat költségeit (munkabéreket). 2009ben már pályázni kell a szolgálat támogatására.
Rendikné Erdős Andrea Családsegítő Szolgálat vezetője: Munkája során sokszor keresik
meg olyan problémával, hogy nem tudják, hol kell beszerezni nyomtatványokat, azokat
képtelenek kitölteni. Nem tudják milyen problémával, hova forduljanak. Helyettük nagyon
sok esetben telefonálni kell különböző szervezetekhez, megfelelő segítséget kérni. Mivel a
hátrányos emberek általában alulképzettek, nehezen találnak munkát. Ebben is segítségre
szorulnak, rendszeresen figyelni kell az ígérkező munkahelyeket. Sokszor egészséges
emberek sem akarnak dolgozni, a hátrányosan élőknek nehéz a beilleszkedés is. Ezen a téren
is segíteni kell őket.
A gyermekek nyári táborának költsége lecsökkent 11 ezer Ft-ra, ami 25 napon keresztül napi
háromszori étkezést biztosít. Amennyiben a szülők vállalják a plusz költséget, strandra is
elviszik a gyerekeket. Ecsédre is jár hetente egyszer, és a Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozójával nagyon jó a munkakapcsolatuk.
Habány György képviselő: Korábban problémát okozott Berta Imrénének a testületi ülésen
való megjelenés, jelenleg fennáll-e még ez?
Berta Imréné: Polgármester úr megkereste a Lőrinci Központot ezzel a problémával, azóta
megoldódott.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Hányan jelentkeztek a nyári napközis táborba?
Rendikné Erdős Andrea: 14-en jelentkeztek, és még 6-an gondolkodnak.
Molnár Istvánné képviselő: Akik igénybe vették a jelzőrendszert, hogy vannak
megelégedve?
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Csak egészségügyi problémát jelezhetnek, vagy
kérhetnek segítséget, pl. betörés esetén is?
Farkas Lászlóné: Eddig még csak 1 téves riasztás történt, akkor 20 perc alatt ért ide a
segítség. A térítés miatt már volt visszalépés, egyébként még van kapacitás, lehet jelentkezni
a rászorulóknak. Természetesen rendőrségi segítséget is kapnak, a készülék még azt is
érzékeli, ha rosszul van valaki.
Kerek Oszkár polgármester: 2007-ben normatívát kellett visszafizetni az Alapszolgáltatási
Központnak, az idén várható lesz-e visszafizetés?
Farkas Lászlóné: Ebben az évben remélhetőleg több idős ember veszi igénybe a napközis
lehetőséget. A szociális étkezésnél differenciált a normatíva. Akinek magasabb a nyugdíja,
többet fizet az ellátásért.
Erdélyi László képviselő: A gyermekek nyári napközijét fontosnak tartja, de csak akkor, ha
valóban szükség van rá. Felháborítónak tartja, hogy a családsegítő nem egyeztetett a
tanárokkal. A programokhoz van programvezető? A pedagógusok csak felügyeletre
kötelezhetőek. Ő is elvitte volna a gyerekeket, pl. bicikli túrára, ha egyeztettek volna. A
strandra kísérést nem vállalják.
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Rendikné Erdős Andrea családsegítő: A nyári napközi szervezését a Gyermekjóléti
Szolgálat családsegítőjével együtt végzik. Az előzetes felmérés alapján 49-en jelezték, hogy
igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást. Erre kezdtek szervezni. A pedagógusok
szabadidejét nem ő osztja be. Erről intézményvezetői értekezleten az iskola igazgatójával
tárgyalt a polgármester úr. A programok csak tervezetek, természetesen a pedagógusok
színesíthetik, egyébként nem kötelező elvállalni a feladatot a pedagógusoknak, ha nem
akarják. Szerencsére vannak, akik szívesen segítenek ingyen is. A strandra kísérést
megoldják, eddig is megoldották.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola igazgatója részt vállalt ebben a feladatban, úgy tűnt
felvállalták a pedagógusok is. Köszöni a családsegítő és gyermekjólétis kolléganők nagyon
sok munkáját, amit belefektettek a napközi megvalósításába.
Horváth Sándor képviselő: Ezen intézményeknél szépen leírták munkájukat, a gyakorlati
kivitelezés azonban döcög. A lakosság egy része nem tudja, kinél, mit lehet intézni, milyen
beosztása van. A Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat nem igazán jól megközelíthető a
kismamák és idősek számára. Biztosítsunk számukra megfelelő helyiséget. A dolgozók
helyzete nagyon nehéz. A gyermekek nyári napközijére nagyon nagy szükség van, egész
nyáron elhagyatottnak tűnnek a gyerekek. A pedagógusoknak is részt kell vállalni a probléma
megoldásában, a nyári szünetben.
Hegedűs Dezső képviselő: A megfelelő helyiség kérdését szerinte is meg kell oldani, mivel
nem tudnak négyszemközt lenni az ügyfelek sem a gyámügyi ügyintézővel, sem a
családsegítőkkel, hogy elmondhassák bátran problémáikat. Fontos lenne megfelelő
telefonvonal biztosítása, valamint a helyiségbe jutás mozgássérülteknek és kismamáknak
egyaránt.
Tari István képviselő: A pedagógusok sok pluszmunkát végeznek tanulmányi versenyek
miatt, egyéb társadalmi munkavégzést is folytatnak. A nyári szünetben hagyni kellene őket
pihenni, mert túlterheltek.
Kerek Oszkár polgármester: Sajnálatos, hogy jelenleg nem alakítható ki bizalmas kapcsolat
a szociális problémákat intéző ügyfelekkel. Energiatakarékosság miatt kerültek át az
intézményi dolgozók a hivatalba. A zsúfoltság csökkentésére megoldás lenne a hátsó terasz
beépítése, ahol több helyiség is kialakítható. A telefon nem gond, mivel több vonal is van.
Akadálymentesítés sajnos sehol nincs, ezt folyamatosan kell megoldani.
Ezután javasolta, hogy engedjék el a 20,- Ft-os térítési díjat azoknak az időseknek, akik nem
veszik igénybe az étkezést.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nevében is javasolta a
beszámolók elfogadását és a nappali ellátásért fizetendő térítési díj eltörlését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az intézményi térítési díjról szóló
6/2008.(II.15.) rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és
megalkotta az alábbi rendeletet:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2008.(V.30.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2008.(II.15.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 115 § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147 § (1) bekezdésének
felhatalmazása valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján az intézményi térítési díjakról megalkotott
6/2008.(II.15.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbi szerint módosítja:
1.§
Az ÖR 5.§-az alábbiak szerint módosul:
5.§. A nappali ellátás igénybe vételéért térítési díjat nem kell fizetni.
2.§.
Ezen rendelet 2008. június 01-én lép hatályba.

Hort, 2008. május 29.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási
Központ és intézményei beszámolóját. A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az
alábbi határozatokat:

61/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Segítő Kéz
Alapszolgáltatási Központ” 2006 – 2007. évi munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadta.

62/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat 2007. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt
elfogadta.
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63/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Támogató
Szolgálat 2006 -2007. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és
azt elfogadta.

64/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Családsegítő
Szolgálat 2007. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt
elfogadta.
2. Napirendi pont: 2007. évi Gyámhatósági feladatok
ellátásáról szóló beszámoló
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a Rendik Anitát a Polgármesteri hivatal szociális
és gyámügyi előadóját, hogy van-e kiegészítése a kiküldött beszámolóval kapcsolatban?
Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó: Beszámolóját a gyermekvédelmi törvényben
előírt szempontok alapján állította össze. Amennyiben a képviselő-testület tagjainak kérdése
van, válaszol rá.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót,
azt rendben találta, és elfogadásra javasolta.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a gyámügyi feladatokról szóló
beszámoló elfogadását. Ezt követően a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az
alábbi határozatot:
65/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzői
hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló 2007. évi
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

3. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola igazgatója levélben kereste meg a képviselőtestületet azzal, hogy nevet szeretnének adni az iskolának, mégpedig a Batthyány József
nevet. Átadta a szót Füredi István igazgatónak.
Füredi István igazgató: A szülőknek és az iskola dolgozóinak régi vágya, hogy neve legyen
az általános iskolának. Többek között felmerült gróf Batthyány József neve, melyet a szülői
munkaközösség, és a tantestület is jónak talált, mivel múltja van községünkben. Kérte a
képviselő-testület hozzájárulását is.
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Kerek Oszkár polgármester: Elmondta, hogy nagyon örül ennek az elhatározásnak, és kérte
a testület tagjait, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Támogatta a javaslatot.
Molnár Istvánné képviselő: Jónak tartotta az ötletet. Örült a személyre szóló levélnek,
mellyel megkereste az iskolaigazgató a képviselő-testület tagjait.
Bódi Jánosné képviselő: Támogatta a javaslatot, és elmondta, hogy az iskola tervezi a
diákoknak valamilyen egyenruha, esetleg kitűző viselését is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az általános iskola névválasztására tett
javaslatát. A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
66/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az általános iskola
igazgatójának javaslata alapján, a tantestület és a szülői
munkaközösség támogatását is figyelembe véve a horti Általános
Iskola 3014 Hort, Bajcsy Zs. út 23 szám alatti oktatási intézmény
elnevezését 2008. szeptember 1-től Batthyány József Általános Iskola
névre változtatja.
A névváltozást ezen határozattal az általános iskola alapító okiratán és
egyéb dokumentumain is átvezeti.
A képviselő-testület felkéri az oktatási intézmény vezetőjét, hogy a
névváltozással kapcsolatos bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének
az egyéb szervek vonatkozásában tegyen eleget.
Felelős: jegyző, iskola igazgatója
Határidő: 2008. szeptember 1.
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az
iskola igazgatóját pedig a Batthyány család leszármazottainak felkutatására.
Horváth Sándor képviselő: A Mezőgazdasági Szövetkezet irattárában valószínűleg lehet
találni a Batthyány családdal kapcsolatos régi iratokat.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 22/2004.(XI.18.) rendelet alapján ebben az évben Székelyfi
István kapja meg a díszpolgári címet. Kérte a testületi tagok véleményét ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Egyetértett a javaslattal.
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki egyetértését fejezte ki. Szavazásra bocsátotta a
díjazás elfogadását. A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
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67/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Székelyfi
István (Anyja neve: Juhász Mária, születési hely, idő: Heréd,
1926.12.29.) 3014, Hort, Szabadság tér 41 szám alatti lakos,
nyugdíjas pedagógus részére az oktatás területén elért eredményei
valamint Hort községért végzett eddigi munkája elismeréseként
díszpolgári címet adományoz.
A díszpolgári cím átadására ünnepélyes keretek között a
Pedagógusnapi ünnepségen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 2.

Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy 2008-ben Brunner Istvánné kapja meg
„Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető címet. A Testület a javaslatot 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
68/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brunner
Istvánné (szül: Virág Klára, anyja neve: Bogdány Julianna,
születési hely, idő: Gyöngyös, 1939.03.02.) 3014, Hort, Iskola út
2. szám alatti lakos, nyugdíjas pedagógus részére az oktatás
területén elért eredményei valamint emberi magatartása és közéleti
tevékenysége elismeréseként a „Pedagógiával a gyermekekért”
kitüntető címet adományoz.
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a Pedagógusnapi
ünnepségen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. június 2.

Kerek Oszkár polgármester: A legutóbbi testületi ülésen szó volt az új címerről, most jelen
vannak azok is, akik akkor nem vettek részt az ülésen, ezért ismét szavazásra bocsátotta az új
címer elfogadását. A képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta, hogy a községnek új
címere legyen, és az alábbiakban módosította Hort Község címer és zászló alkotásáról,
használatának módjáról szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletet.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008 (V.30.) rendelete
Hort Község címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletének módosítása

9

Hort Község Önkormányzatáról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdés a./ pontjában
kapott felhatalmazás alapján Hort Község címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:.
1.§.
Az ÖR .1.§-a az alábbiak szerint módosul:
1.§. A címer leírása
Az Önkormányzat címere:
Pajzs alakú, a pajzs alsó 1/3-ad része zöld, felső 2/3-ad része kék színű, középen egy
szívből kinövő öt-ágú növény nyúlik fel, melynek három főága szabályos tekervényekkel
fonódik egymásba, fölöl mind a három virágban, különösen a középső- mely legmagasabb
– tisztán kivehető tulipánkehelyben végződik. E virágbokor mellett két oldalt egy-egy
gólyamadár áll, egymással szemben, a balfelől álló előtt csillag látható.
A címert fekete szegély csík veszi körül. (1.sz. melléklet)
2.§.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

H o r t , 2008. május 29.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
1.sz. melléklet
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Kerek Oszkár polgármester: Az új rendezési terv elkészítésére 2 ajánlat érkezett. A
Kenyeres Consulting kb. 2 160 000,- Ft + Áfa összegért, a Kovaterv Kft. pedig 1 900 000,- Ft
+ Áfa összegért vállalná el a terv elkészítését. Mindkettő 12 hónapos határidőt vállal.
Molnár Istvánné képviselő: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat, és
az anyagilag előnyösebbet, a Kovaterv Kft. ajánlatát javasolta elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a két árajánlat elfogadását. A képviselőtestület 11 igen szavazattal a Kovaterv Kft. árajánlatát fogadta el, és meghozta az alábbi
határozatát:
69/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a benyújtott tervezési
ajánlatokat megvizsgálta és a község bel- és külterületére vonatkozó
építésügyi szabályzat és annak mellékletét képező tervrészek
felülvizsgálatára és módosítására a KOVATERV Építész és Informatikai
Kft 3041 Héhalom, Petőfi út 11. bízza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ figyelembe
vételével a szükséges egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytassa le.
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A Határ úton levő önkormányzati telkek kimérésére is kért
árajánlatokat, mely szerint Gregori Ákos földmérő bruttó 515 000,- Ft-ért, a Földhivatal pedig
bruttó 655 000,- Ft-ért végezné el a mérést.
Az ÉMÁSZ felajánlotta a villanyárammal történő ellátását a Határ útnak, ellenszolgáltatás
nélkül.
Horváth Sándor képviselő: Javasolta, hogy ha már méretik a Határ utat, célszerű lenne
kiméretni a Rét úti önkormányzati telkeket is, mert később többe kerülne. Meg kell határozni
a Rét út határvonalát is a rendezési tervhez. Csak így tudunk ott is eladni telkeket, és a
közművesítéshez is feltétlenül szükséges ezt a lépést megtenni. Az ÉMÁSZ ajánlatát is ki kell
használni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a telekrendezéssel kapcsolatos
kérdéseket. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a Kovaterv Kft. árajánlatát fogadta el, és
meghozta az alábbi határozatát:
70/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Rét és Határ úti önkormányzati ingatlanok
kimérésére vonatkozóan összevont árajánlatot kérjen.
Határidő: folyamatos, 2008.szeptember 1.
Felelős: polgármester
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A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 10.§
3.bekezdése alapján Strausz József Település Üzemeltetési Iroda vezetőjének nyugdíjazási
ügyét zárt ülés keretében tárgyalja meg.
A zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a bejelentések, indítványok
tárgyalását.
Kerek Oszkár polgármester: Pályázati lehetőség van „Idősbarát Önkormányzat” díj
elnyerésére, mely 1-3 000 000 Ft is lehet. Ennek érdekében Idősügyi Tanács, vagy Fórum
létrehozására van szükség. (Itt megjegyezte, hogy Ifjúsági Tanács sincs, pedig szükség lenne
rá.) Az Idősügyi Tanács elnökének Horváth Sándor képviselőt javasolta, akit alkalmasnak
talált erre a posztra.
Balázs Ferenc képviselő: Örül a felvetésnek, támogatja is. Annak külön örül, hogy a
fiatalokról is szó esett. Horváth képviselő úr mit szól a felkéréshez?
Horváth Sándor képviselő: Még nagyon friss nyugdíjas, de azzal a feltétellel vállalná ezt el,
ha javaslatot tehetne a tagokra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a fenti előterjesztést. A képviselőtestület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
72/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az
Idősügyi Tanács létrehozását.
A Tanács az Önkormányzat mellett működő konzultatív,
véleményező, javaslattevő, a feladatok meghatározott körében
koordináló testület. Feladata az idősek érdekeinek feltárása,
megfogalmazása, megjelenítése, védelme és érdekeik érvényesítése.
A képviselő-testület felkéri Horváth Sándor képviselőt a Tanács
megalakítására, elnöki feladatainak ellátására.
Határidő: folyamatos, 2008. december31.
Felelős: Horváth Sándor képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Sok panasz érkezik az önkormányzathoz az állattartással
kapcsolatban. Nincs állattartási rendeletünk, amely ezt szabályozná. Megbízza a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a törvények figyelembe vételével készítse elő a
rendeletet.
Balázs Ferenc képviselő: Szerinte néhány panaszos miatt nem kellene elvetni a sulykot, mert
nem csak az állatok árasztanak kellemetlen szagokat, hanem a szennyvízcsatorna is. Nem
biztos, hogy az állattartást korlátozni kellene.
Molnár Istvánné képviselő: Részben egyetért a felvetéssel, de valamennyire szabályozni
kell. Sokszor a permetezőgépekből is folyik a permetlé, úgy közlekednek a faluban a gazdák.
Ez is veszélyes.
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Horváth Sándor képviselő: Szerinte volt már ilyen rendelettervezet. Mindenképpen
szabályozni kellene az álltartást külterületen és belterületen egyaránt.
Kerek Oszkár polgármester: A helyi tv-műsor sugárzásával kapcsolatban elmondta, hogy az
ORTT engedélyt meg kell kérnünk, csak így mehet tovább a közvetítés. Ezután néhány
pályázati lehetőségről tájékoztatta a testületet. (Falumegújítás- 100%-ban támogatott
parkokra, zöld területekre, játszótérre; Vidéki örökség megőrzése – helyi védelem alatt álló
épületekre; Helyi örökségek megőrzése 100%ban támogatott).
Horváth Sándor képviselő: Valamikor a Hunyadi téri játszótérrel kapcsolatban a lakosok
aláírás gyűjtöttek, de beadványukra nem kaptak választ.
Hegedűs Dezső képviselő: A Hunyadi térre nagyon kellene játszótér.
Habány György képviselő: A közmeghallgatáson is felvetették ezt a kérdést.
Kerek Oszkár polgármester: A lakosok beadványának idejében még nem ő volt a
polgármester, így nem is válaszolhatott rá. A 100%-ban támogatott pályázatokat jó lenne
indítani, ahhoz viszont terveztetni kell. Javasolta, hogy legalább a „Falumegújítási” és a
„Vidéki Örökség Megőrzése” pályázatokat próbáljuk meg.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon fontos átgondolni az intézmények működését.
Kidobunk 30 millió Ft-ot, a Konyha, ÖNO, Támogató Szolgálat működésére. Óriási az
energia felhasználás az összes intézménynél. Javasolta, hogy a Gazdasági Bizottság készítse
elő az Intézkedési Tervet.
Tari István képviselő: Cégszerűen működjön az önkormányzat. Ami nem megy, ne
működtessük. Kellemetlen elküldeni 5-6 embert, de lehet, hogy nincs más lehetőség.
Hegedűs Dezső képviselő: Szociális feladat azért van, hogy végrehajtsuk.
Azon
gondolkozzunk, hogy tudnánk korszerűsíteni a konyhát, hogy liszt érzékeny és egyéb allergiás
gyerekek étkeztetését is tudjuk biztosítani. Nem üzleti alapon kell működni az
önkormányzatnak.
Balázs Ferenc képviselő: A konyha nem kötelező feladat.
Kerek Oszkár polgármester: A horti konyha nem tudja biztosítani a különböző betegségű
gyermekeknek a megfelelő étkeztetést. A szociális gondozás, iskola, óvoda kötelező feladat,
de a konyha nem. Mindenki tudja, hogy a konyha felújítása hatalmas összegbe kerülne.
Tari István képviselő: Ezzel egyetért, ő sem a szociális feladatok megszüntetésére gondolt.
Horváth Sándor képviselő: Megfelelő minőségben, korosztályoknak megfelelő étkezést kell
biztosítani. Egy tiszta helyiséget kell kialakítani arra, hogy a máshonnan beszállított ebédet
szétosszák.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy június 1-én lesz a Hősök
napja rendezvény. Kérte a képviselőket, jelenjenek meg az ünnepségen.
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Hegedűs Dezső képviselő: Horton az első Hősök napját 1956. november 2-án tartották, és a
beszédet az akkori iskolaigazgató, Szabó István mondta.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatásul kiosztotta a 2008. I. negyedéves pénzügyi
helyzet alakulásáról szóló kimutatást.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Elmondta, hogy készített kimutatást a 2008. január 1.
és napjaink közötti, valamint a 2007. év hasonló időszakáról. Ez azt tükrözi, hogy amíg a
2007-es kimutatásban majdnem minden héten volt folyószámla, ill. munkabérhitel, a 2008. év
eddig eltelt időszakában csak 1-szer vettünk fel folyószámlahitelt.
Tari István képviselő: Beszámolt arról, hogy a május 20-án megtartott Gazdasági Bizottsági
ülésen tárgyaltak a sportpályán lévő öltöző felújításáról. A Sportkör vezetőségétől
költségvetést kértek, mely most kiosztottak. Szükség van a sportolásra, ezért most áldozni kell
rá. Szüksége van a tetőszerkezet, vizesblokk felújítására, aljzatbetonozásra, nyílászárók
cseréjére, külső vakolásra, fűtésrendszer kialakítására.
Horváth Sándor képviselő: Falazó anyagot fölösleges venni, mivel van ott használt, csak
meg kell pucolni. A külső WC és emésztő életveszélyes, sürgősen szét kell szedni.
Habány György képviselő: A költségvetés végösszege 1 573 000,- Ft. Pár helyen már húzott
le az összegből, de ami benne van, az feltétlenül kell. Sokan jelentkeztek társadalmi munkára
is. Ilyen felújítás után akár nyári táborhely is lehet.
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetésnél erről nem volt szó. Kb. 400 000,- Ft-os
felújításról beszéltek, és az 1 000 000,- Ft támogatásról a Sportkör részére. A WC-t és
emésztőt meg kell oldani. A tető javítását meglévő anyagból meg lehet oldani, A vizesblokkot
az anyagok megvásárlása után társadalmi munkában szintén fel lehet újítani. Most nem
javasol nagyobb beruházást, jövőre ismét tervezzenek egy összeget a költségvetésben, és lehet
folytatni.
Habány György képviselő: A február 14-i jegyzőkönyv 12. oldalán található, hogy mennyit
lehet fordítani a felújításra. Ez az összeg belefér.
Balázs Ferenc képviselő: Nincs ilyen összeg a költségvetésben erre a célra.
Habány György képviselő: A 400 000,- Ft-ból csak a szerelvények vannak meg, a csempe
már nem fér bele. Kevés ez az összeg. Augusztus 1-re legyen meg a felújítás.
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetésben leírtakért a polgármester felel. Javaslata az,
hogy a legszükségesebb munkákat végezzék el, hogy használható legyen az épület, később
pedig mehet tovább a felújítás. Egyszerre nem megy. A tetőnél 2-3 szarufa cseréjével, fólia
elhelyezésével, és a jelenlegi hullámpala visszarakásával elérhető, hogy ne ázzon be.. Ezután
a vizesblokknál WC, zuhanyozó sürgős, valamint a külső WC. Szavazásra bocsátotta ennek
elfogadását. A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Tari István képviselő: Bejelentette, hogy Czuczka Árpád vásárolna a patak parton egy
területet. Javasolta, hogy az ára legyen 2-300,- Ft/m², és kerüljön ki az építési telek
kategóriából, mert egy nagyon lapos, vizes, gazos területről van szó, mely nem alkalmas
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beépítésre. Olyan eladható árra van szükség, amely az önkormányzat ezzel kapcsolatos
költségeit fedezi.
73/2008.(05.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Patak úti ingatlanok
mögötti 1279/6- 1279/7- 1279/8 hsz-ú területek eladási árát 200.-Ft/m²
- ben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy az ingatlan eladásoknál fenti határozatot vegye
figyelembe.
Határidő: folyamatos, 2008. december31.
Felelős: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a
Testület tagjainak a megjelenést, és az ülést berekesztette.

Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Erdélyi László
képviselő

Kerek Oszkár
polgármester

Habány György
képviselő
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