Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. március 27-én
15 órakor megtartott üléséről.
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Tárgy
Beszámoló Hort Község közrend- közbiztonsági helyzetéről
Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
Hort Község Egészségképe és Egészségterve
A Mezőőri szolgálat munkájáról szóló tájékoztató
A 2300 hrsz-ú, „Pedagógus Föld” eladására vonatkozó adásvételi
szerződés jóváhagyása
André Oszkár kedvezményes telekvásárlási kérelme a 701 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanra vonatkozóan
Együttműködési megállapodás a Krono-Net Kft-vel
Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2008.(II.15.) rendeletének
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 27-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Bódi Jánosné
4. Csontos András
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Hegedűs Dezső és Rózsavölgyi Jánosné képviselők.
Később érkezését bejelentette: Balázs Ferenc képviselő.
Meghívottként jelen vannak: Kiss Gábor r. alezredes, Hatvan Városi Rendőrkapitányság
vezetője, Rusznyák István r. törzszászlós, körzeti megbízott, valamint az intézményvezetők.
Napirend: 1./ Tájékoztató a község közrend és közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Kiss Gábor r. alezredes
2./ Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
Előadó: Balázs Ferenc Polgárőrség vezetője
3./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester:
Köszönti a megjelent vendégeket, és testületi tagokat. Megállapítja, hogy mivel 8 képviselő
jelen van, 1 később érkezik, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett
napirendi pontokat tárgyalják meg. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Molnár Istvánné és Tari
István képviselőket. A testület a javaslatot elfogadta.
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a község közrend és közbiztonság helyzetéről
Kerek Oszkár polgármester:
Megkéri a napirend előadóját, ha van kiegészítése, tegye meg.
Kiss Gábor r. alezredes:
Néhány mondatban bemutatkozik, mivel 2007. decemberétől vezeti a Hatvan Városi
Rendőrkapitányságot. Ezután arról beszél, hogy főleg a bűnügyek felé orientálódik, mivel a
lopásra, garázdaságra véleménye szerint nagyon oda kell figyelni. A rendőrség állandó
létszámhiánnyal küzd, ettől függetlenül Horton 2 körzeti megbízott dolgozik ismét.
Rusznyák István körzeti megbízott: Nincs kiegészíteni valója, megköszöni az
önkormányzat eddigi támogatását.
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Kerek Oszkár polgármester:
Horton a bűncselekmények száma nem tragikus, de mindenképpen tovább kell csökkenteni. A
rendőrökön kívül működik a polgárőrség és mezőőri szolgálat is, így remélhetőleg
összefogással ez sikerülni is fog.
Megnyitotta a vitát a tájékoztató fölött.
Horváth Sándor képviselő:
Nem könnyű a rendőrség munkája a mai helyzetben. Megköszöni munkájukat a
Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőjeként is. A közlekedésbiztonsági előírásokkal
kapcsolatban megjegyzi, jó lenne, ha azokat egyformán alkalmaznák a teher- és
személygépjárművekre is. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a traffipax alapján két egymást
követő két gépjármű közül a személygépkocsi vezetőjét megbüntetik, a teherautóét nem.
Csontos András képviselő:
Többször volt téma a szórakozóhelyek nyitva tartása a testületi üléseken. Milyen lehetőségei
vannak a rendőrségnek az éjszakai randalírozások esetén?
Kiss Gábor r. alezredes:
Nagyra értékeli a negatív visszajelzéseket is. Dicséretet érdemelnek a polgárőrség tagjai,
továbbra is számít rájuk. Szeretné, ha több közös szolgálatot teljesítenének. A közúton
közlekedőkre egyformán vonatkoznak a szabályok. Nem hiszi, hogy kollégái korrupt módon
megkülönböztetik a büntetendő járműveket. Ha ilyen mégis előfordulna, jelezzék felé, és
megteszi a szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Az éjszakai nyitva tartás nehéz dolog. Egyrészt a lakosoknak jogos igényük van a
szórakozásra, másrészt a randalírozások esetén a rendőrségnek intézkednie kell. Nem szabad,
hogy ilyen esetek mellett elmenjenek a rendőrök. Szabálysértési feljelentést kell tenni az
önkormányzat felé, a hatóság pedig szabja ki a maximális büntetést. A rendőrnek helyszíni
bírságolásra és feljelentésre is van joga és kötelessége.
Habány György képviselő:
Sajnálatos tapasztalat, hogy van olyan vendéglátóhely, ahol kiszolgálják a fiatalkorúakat
szeszesitallal és dohányáruval is. Tudnak-e ez ellen tenni?
Horton a pünkösdi búcsú két napos, szeretné, ha megerősítve lenne jelen a rendőrség.
Bódi Jánosné képviselő:
Olvasta, hogy 2007-ben 47 lopás történt. Közismert, hogy sok embernek megélhetési gondja
van, történt-e falopás? Illegális szemétlerakás miatt volt-e tettenérés? A mellékutcákban
folyik-e járőrözés?
Kiss Gábor r. alezredes:
Írásban kéri előre a tervezett programokat, így tudják biztosítani a nagyobb rendezvényeken a
rend védelmét. A kiskorúak kiszolgálásának ellenőrzésére akciókat szoktak szervezni. Ha van
tudomásuk szabálysértő vendéglátósokról, jelezzék felé, és intézkedni fognak. A lopásokkal
kapcsolatban a helyi körzeti megbízott tud tájékoztatást adni. Egyébként a 20 ezer Ft alatti
érték ellopása szabálysértésnek minősül, a nagyobb érték már bűncselekmény.
Rusznyák István Kmb.:
Falopásról hozzá nem érkezett bejelentés. A mezőőrrel közösen tartottak ellenőrzés, de nem
járt eredménnyel. Szemétlerakás alkalmával már történt tettenérés.
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Kiss Gábor r. alezredes:
Nem kell várni a feljelentést, a rendőr önállóan is ellenőrizheti a külterületeket is, hogy több
lopást sikerüljön leleplezni.
Csukáné Durkó Hajnalka igazgatási előadó:
Ismerteti az I. fokú szabálysértési hatóság munkáját, valamint beszámol a helyi körzeti
megbízottal való jó munkakapcsolatról. 2007. nyarától összehangolt ellenőrzéseket szerveztek
a helyi rendőrrel, polgárőrséggel, és a gyermekjóléti szolgálat dolgozójával. Eredményesek
voltak az ellenőrzések, hiszen nyitva tartási idő be nem tartása miatt is történt bírságolás,
valamint kiskorú kiszolgálásán is rajtakaptak vendéglátóst. A mezőőr 2 alkalommal tett
feljelentést falopás miatt. 7 esetben érkezett bejelentés illegális szemétlerakásról. Tulajdon
elleni bűncselekmények száma emelkedő tendenciát mutat. Az önkormányzat füstrendeletét is
többen megszegték. Első alkalommal a hatóság figyelmeztette az elkövetőt, legközelebb már
30 ezer Ft pénzbírságot szabott ki. A szabálysértési hatóságnak a büntetés kiszabásánál a
fokozatosság elvét kell követnie, nem lehet rögtön a maximumot kiszabni.
Tari István képviselő:
A rendőrség beszámolóját alaposnak tartja. Az elmúlt hónapban azonban történt egy bűneset
külföldi illetőségű emberekkel, amikor is nem tudták elérni a rendőrt Horton, így
magánszemélytől kértek segítséget. Hasonló esetekben jó lenne, ha helyben tudnának elérni
rendőri segítséget.
Kerek Oszkár polgármester:
A mezőőr is jelezte, hogy falopáson tetten ért 3 férfit, egyedül nehéz volt megoldania a
helyzetet, azonban nem tudott kapcsolatba lépni a rendőrrel. Tudomása szerint van egy Niva
gépjárműve a rendőrségnek, jó lenne, ha azzal időnként külterületeken is körülnéznének.
Kérte, hogy a frekventáltabb helyeken lévő vendéglátó egységeknél gyakrabban végezzenek
ellenőrzést. Gyakran történnek zászlólopások, hangoskodások. Hogyan alkalmazzák a zéró
tolerancia elvét? Több személy jogosítvány nélkül, alkoholos állapotban is vezet autót, ezeket
jó lenne elkapni. A közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében további jelzőlámpa
elhelyezése, ill. körforgalom kialakítása vált szükségessé. Ebben tud-e segíteni a rendőrség?
Molnár Istvánné képviselő:
A tájékoztató szerint 2007-ben csendháborítás miatt 1 alkalommal történt feljelentés. A
lakosság részéről azonban az önkormányzathoz több bejelentés érkezett éjszakai
randalírozásokról, rendőri intézkedésnek azonban nincs nyoma. Fontosnak tartja a fokozott
rendőri járőrözést főleg záróra utáni időszakban.
Kiss Gábor r. alezredes:
Horton már 2 rendőr van, de nincs 24 órás ügyelet, csak Hatvanban. Ilyenkor a 112-es
segélyhívó számon lehet segítséget kérni bárkinek. A mezőőrnek is vannak intézkedési
lehetőségei, élni kell ezzel. Veszélyes munkakör, de határozottabban kell fellépnie a
szabálysértők ellen. A Niva nem használható rendszeres járőrözésre, csak rendkívüli
esetekben használhatják. Sajnos a rendőrség nem tud üzemanyagot biztosítani ehhez. A
zászlólopások ellen össze kell fogni a lakosságnak is, és jelenteni kell, ha ilyet tapasztalnak. A
zéró tolerancia elvén a bűneseteket jelentik a bíróság felé, ezután az ő döntésük érvényesül. A
vendéglátóhelyek zárása utáni randalírozások elleni fellépéssel maximálisan egyetért.
Szorgalmazza a kollégák odafigyelését, és megfelelő intézkedését. Szeretné, ha a környező
településen szolgálatot teljesítő rendőrök összefogva nagyobb létszámmal jelennének meg
egy-egy rendezvényen.
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Rendik Lajos mezőőr:
Munkája során több alkalommal volt, hogy a horti rendőr nem volt szolgálatban, a hatvani
Rendőrkapitánysághoz irányította, onnan pedig nem kapott segítséget.
Kerek Oszkár polgármester:
Legfontosabb feladatnak az együttműködés erősítését tartja a mezőőr, polgárőrség és
rendőrség között.
Csontos András képviselő:
Településünk határában egy hölgy bizonyos tevékenységet folytat hosszabb ideje. A
rendőrségnek lépnie kellene ebben az ügyben.
Csukáné Durkó Hajnalka :
A helyi rendőr több esetben feljelentést tett szabálysértése miatt. A kirótt bírság nagy része
behajthatatlan. Szabálysértési ügyintézőként a hölgy állandó lakcíme szerinti hivatalhoz át
kell tennie az ügyet illetékességből.
Rendikné Erdős Andrea családsegítő:
A rendőrség, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat jól együttműködik. Volt rá eset, hogy
együtt mentek ki bántalmazott személyhez. Tartottak programot az óvodában és iskolában.
Tájékoztatták az idős embereket a kábel tv-n keresztül, mire vigyázzanak betörések, lopások
megelőzése érdekében. Gyermekek nyári napközis programja keretében kérte a helyi körzeti
megbízottat, beszéljen a munkájáról, valamint ismertesse a fontosabb közlekedési
szabályokat. Sajnos a fiatalok hétvégi szórakozásuk után kerítést rongálnak, ablakot törnek,
zászlót, és egyebeket lopnak. Ebben is kéri a rendőrség segítségét.
Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A
képviselő-testület 9 igen szavazattal azt elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

47/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a község közrend
és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt
tudomásulvétellel elfogadja.
Megköszönte a hatvani Rendőrkapitányságnak az eddig végzett
munkáját. Felkéri a hatvani rendőrkapitányt, hogy a község
közrendjének,
közbiztonságának
érdekében
fokozzák
a
sebességméréseket a 3-as főközlekedési úton és nyújtsanak segítséget
a község közlekedésbiztonságának felülvizsgálatában. Az idegen
személyek ellenőrzésével szűrjék ki a bűnöző személyeket. Tegyenek
meg mindent, hogy a drogfogyasztás és a prostitúció elkerülje
községünket.
Fentiek érdekében a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés továbbra
is szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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2./ Napirendi pont: Tájékoztató a polgárőrség munkájáról
Kerek Oszkár polgármester:
Átadja a szót a közben megérkezett Balázs Ferenc képviselőnek, aki egyben a Polgárőrség
elnöke is.
Balázs Ferenc képviselő:
2008-ban 25%-al bővült a Polgárőrség létszáma, így nagyobb területet tudnak lefedni.
Csökkent a lopások száma. Előfordult, hogy 23 óra után vittek haza kiskorút. Sajnos a szülők
hozzáállása igen megdöbbentő ilyen esetekben.
Molnár Istvánné képviselő:
A szórakozóhelyek zárása utáni randalírozásokról nincsenek feljelentések. Javasolja, hogy a
rendőrséggel karöltve próbálják megakadályozni az ilyen magatartást a fiataloknál. Tegyenek
feljelentést minden esetben, talán visszatartó ereje lenne.
Balázs Ferenc képviselő:
Többször előfordult, hogy a helyi körzeti megbízott nem volt szolgálatban, Hatvantól nem
kaptak megfelelő segítséget a polgárőrök.
Horváth Sándor képviselő:
Véleménye szerint, ha nem lesz szankcionálva a vendéglátó tulajdonosa, - aki berúgatja
vendégeit, kiskorúakat kiszolgál- addig nem fog változni a helyzet.
Csontos András képviselő:
Ha a vendég elhagyja a szórakozóhelyet, nem csak a tulajdonos felelőssége, hanem a
rendőrségé és polgárőrségé is a fiatalok viselkedése.
Tari István képviselő:
A polgárőrséget nagyon jól tudja vezetőjük működtetni. Ezek az emberek munkahelyükön
nappal dolgoznak, este, éjszaka pedig juttatás, tiszteletdíj nélkül teljesítenek szolgálatot.
Valójában főleg a rendőrségtől várható el a közrend fenntartása.
Kerek Oszkár polgármester:
Az önkormányzat anyagi támogatást ad a polgárőrségnek, ezért több segítséget vár tőlük.
Szeretné, ha a mezőőrrel is együttműködnének, időnként külterületeket is ellenőrizhetnének.
Több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a polgárőrség tájékoztatójának elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

48/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a horti Polgárőrség
munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásulvétellel
elfogadta.
Megköszönte a Polgárőrség által eddig végzett munkát és kéri, hogy a
rendőrséggel,
mezőőrrel
valamint
a
hivatal
dolgozóival
együttműködve továbbra is tegyen meg mindent a község
közbiztonsága érdekében.
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Fentiek érdekében a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés továbbra
is szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester:
Elkészült Hort Egészségképe és Egészségterve, a helyi egészségügyben dolgozók
adatszolgáltatása, valamint a lakosságnak eljuttatott kérdőívek alapján. Ennek elkészítése
pályázathoz is szükséges, és jó, ha van ilyen a településnek. Kéri az Egészségügyi és Szociális
Bizottság véleményét ezzel kapcsolatban.
Bódi Jánosné képviselő, a Bizottság elnöke:
Rendkívüli bizottsági ülésen tárgyaltak az Egészségképről, ill. Egészségtervről. A tagok
örömmel vették, hogy készült ilyen átfogó anyag. Néhány kiegészítést szükségesnek tartanak,
pl. az alapellátásnál kimaradt a fogorvosi rendelő, és egy-két adatot helyesbíteni kell. Az
Egészségtervbe javasolják beletenni, hogy a szűrővizsgálatok legyenek közzétéve a helyi
újságban, tv-ben. Ezekkel a kiegészítésekkel javasolják mindkét anyag elfogadását.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő:
Javasolja előbbre tenni az óvodai, iskolai munkánál a szűrővizsgálatokat, egészségfejlesztést,
előadások tartását. Nem csak a gyerekek higiéniai ellenőrzését végzik. A csecsemőgondozás
is többrétű, korcsoportonként más a feladat. Szeretné, ha ez is benne lenne, mert erről nem
kértek tőlük adatokat.
Kerek Oszkár polgármester:
Kéri, hogy írásban tegyék meg a védőnők a kiegészítést. Az Egészségtervnél pedig
konkrétumokat kell közölni. Egyébként a pályázathoz meghatározták a feltételeket, azok
szerepeltek a kérdésekben, amiről szól az anyag.
Molnár Istvánné képviselő:
Az Egészségképnél a demográfiai és egyéb adatok nem egyformák, melyik a reális?
Dr. Nagy Tamás háziorvos:
Örömmel vette, hogy elkészült az Egészségkép és Egészségterv. Az adatok eltérését az
okozhatja, hogy többféle statisztika van, mind más szemszögből kéri az adatokat.
Korcsoportoknál is különböző szempontok vannak az adatszolgáltatásoknál.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az Egészségterv és Egészségkép elfogadását az elhangzott
kiegészítésekkel, korrigálásokkal. A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, és
meghozta az alábbi határozatot:
49/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel elfogadta Hort Község Egészségképét és Egészségtervét.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egészségtervben foglaltak
végrehajtását kísérje figyelemmel és a szűrővizsgálatok időpontjáról a lakosságot
a helyi médián keresztül tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kerek Oszkár polgármester:
Megkéri Rendik Lajos mezőőrt, tájékoztassa a testületet eddigi munkájáról. Közben
megérkezett a testületi ülésre néhány földtulajdonos gazda.
Rendik Lajos mezőőr:
Fél éve végzi ezt a munkát. Ezen időszak alatt több feljelentést tett. Egy bűncselekmény volt,
a többi szabálysértés- falopás, füstrendelet megszegése, szemetelés. Egyedül kevés erre a
feladatra, legalább még 1 személy alkalmazása szükséges. A hatvani rendőrségtől 4
alkalommal kért segítséget, ebből 1 alkalommal kapott, több óra várakozás után.
Tari István képviselő:
Indulásnál is 2 főről volt szó, 1 ember valóban kevés erre a feladatra. Javasolja a második fő
beállítását. Kéri a Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőinek a véleményét.
Csontos András képviselő:
Ő a kapcsolattartó a szövetkezet és a mezőőr között. Régen 2 fővel működött, akkor sem
tudták teljesen ellátni a feladatot. A jelenlegi mezőőr ősszel kezdte tevékenységét. Mindig
sikerült elérni, munkáját eddig jól végezte, a rá bízott külön feladatokat teljesítette.
Mindenkinek az érdeke, hogy a területét megőrizzék. Valószínű, hogy 2 emberrel sem tudják
teljesen megoldani az őrzést, de a lopások visszaszorítását biztosan sikerülne elérni. A
mezőőrrel, vagy mezőőrökkel szembeni legfontosabb elvárás a megelőzés. Ha csökkenne a
vagyoni kár, megszűnne a szemétlerakás, már elérnénk a célt.
1 év elteltével értékelni kellene a szolgálat munkáját.
Ifj. Godó Tamás gazda:
Információi szerint az államnak a költségek 50%-át kellene fizetni. Gyöngyösön nem fizetett,
ezért szűnt meg a mezőőri szolgálat. Ha az állam fizetné a részét rendesen, lehetne 3 mezőőrt
is alkalmazni. A mezőőr feladata a külterületen lévő termékek, termények őrzése. Egyébként,
ha az utakat lezárnák, csak az illetékesek tudnának átjárni, akiknek kulcsuk lenne.
Másik fontos téma, hogy pl. Boldogon a vadásztársaság átvállalta a mezőőrök fizetését.
Horton sajnos a vadászat fejében semmit nem fizet a helyi vadásztársaság. A gazdák elvárják,
hogy legalább 1 mezőőrt fizessenek.
Csontos András képviselő:
A földutak lezárása nem megoldás, ugyanis kerülővel továbbhajtanának az illetéktelenek.
Javasolja, gondolkodjanak el a hatékonyság növeléséről. Mire kezdődnek a betakarítások, jó
lenne, ha másik mezőőr is belépne. A szemétlerakás leginkább az utak mentén jellemző, ami
az önkormányzat tulajdona.
Id. Godó Tamás gazda:
A rendőrséget kellene megerősíteni. Igazoltatási joga van, a mezőőrnek nincsenek meg az
intézkedésekhez szükséges jogai.
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Kerek Oszkár polgármester:
A rendőrségnek nincs erre elegendő embere, nincs pénz üzemanyagra, ezért a külterületek
felügyeletét nem tudják vállalni. A vadásztársaságot a földtulajdonosi közösség keresheti meg
a gazdák igényével.
Balázs Ferenc képviselő:
A rendőrség maximum 70 km-t fizet hetente a körzeti megbízottnak, azzal nem sok helyre jut
el.
Kerek Oszkár polgármester:
Szükségesnek tartja másik mezőőr foglalkoztatását is, egyelőre ennyit tud az önkormányzat
biztosítani. Jelenleg a költségvetési hiány mérséklésére kell törekednünk. Ez nem zárja ki,
hogy a későbbiekben lehetőség szerint többet is tudjunk erre áldozni.
Tari István képviselő:
Tovább kell fejleszteni a szolgáltatást úgy, hogy a lakosságnak ne legyen többlet kiadása. Jól
működő kapcsolatot kell kiépíteni a Mezőgazdasági Szövetkezet, gazdák és a mezőőr között.
Egymás telefonszámáról tudjanak, hogy jelzéssel, és segítségnyújtással tudjanak élni, ha
szükséges.
Balázs Ferenc képviselő:
Szombaton a Polgárőrségnek gyűlése lesz, várják a mezőőrt is. Tárgyalhatnának az
együttműködésükről.
Molnár Istvánné képviselő:
Javasolja, hogy a mezőőri szolgálat 2 főre bővüljön. A földtulajdonosok is bejelenthetik akár
a Hivatalban, akár a mezőőrnek, ha lopást, szemétlerakást látnak, hiszen legtöbbet ők
tartózkodnak a földeken.
Csontos András képviselő:
A szemétlerakás megszüntetésére megoldás lenne hulladékudvar létesítése, akár lakossági
hozzájárulás bevezetésével is. A Szövetkezet eddig is szedte a szemetet a határban, most
felajánlja, hogy biztosítanak traktort pótkocsival, gépkocsivezetővel, az önkormányzat adjon
közhasznúakat, valamint a földtulajdonosok segítségét is kéri, hogy közösen szüntessék meg a
szeméthegyeket.
Javasolja 2 főre bővíteni a mezőőri szolgálatot, főleg a betakarítás időszakára. Május 1-től
mindenképpen álljon be a másik mezőőr is, ha még nincs meg a szükséges vizsgája akkor is,
hogy segítse a másik munkáját. A mezőőrök igyekezzenek elvégezni faladatukat, mi pedig
biztosítjuk a feltételeket. Régen is volt csősz, akit a tulajdonosok fizettek.
Kerek Oszkár polgármester:
Árpilis hónapban lesz egy hulladékgyűjtési nap, amikor úgy a településen belül, mint a
határban szeretné, ha összetakarítanánk a hulladékot a lakossággal összefogva. A leendő
mezőőrnek először vizsgát kell tenni, csak utána lehet felvenni.
Horváth Sándor képviselő:
Ő is javasolja 2 mezőőr alkalmazását. Szeretné, ha a gazdáknak is lenne képviselőjük, és ők
is, a szövetkezet is tájékoztatást kapna a másik mezőőr személyéről, illetve a
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közmeghallgatáson kerüljön nyilvánosságra. Munkájukkal kapcsolatban meg kell nézni a
törvény által szabott feltételeket, valamint kötelességüket.
Kerek Oszkár polgármester:
A javaslatok alapján szavazásra bocsátja a mezőőr tájékoztatóját, valamint a második mezőőr
alkalmazásának elfogadását. A képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták:

50/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Mezőőri Szolgálat eddigi munkájáról szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a második mezőőri álláshelyre
alkalmas személy kiválasztására és alkalmazására.
Az eredményes munka érdekében jól működő kapcsolatot kell kiépíteni a
Mezőgazdasági Szövetkezet, a gazdák és a mezőőr között A Képviselő-testület
felkéri a helyi gazdálkodókat, hogy a mezőőri szolgálat munkájának
szervezésében delegált tagjuk által vegyenek részt
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, 2008. június 1.

Kerek Oszkár polgármester:
Mindenki megkapta a pedagógusföld átdolgozott adásvételi szerződés tervezetét. Javasolja,
hogy a 7. pont maradjon ki, mivel nem tartozik a szerződéshez. A vevő további 20 hektár föld
biztosítását kéri, ezt nem lehet a szerződésbe tenni, mert ilyet nem vállalhat az önkormányzat.
Kéri a testület véleményét.
Habány György képviselő:
Egyetért a polgármester javaslatával.
Tari István képviselő:
A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott a szerződéssel legutóbbi ülésén.
Álláspontjuk megegyezik az elhangzottakkal.
Csontos András képviselő:
A fenti javaslatokkal egyetért, azonban a tervezet nem tartalmazza a haszonbérlet tényét a
területtel kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő:
A földbérlő részéről már befektetés történt, vigyázni kell a kártérítéssel, nehogy az
önkormányzatnak kelljen fizetnie. Feltétlenül tisztázni kell az adásvételi szerződésben ezt a
kérdést.
Ferge Jánosné jegyző:
A vevővel ellenjegyeztetni kell a területre vonatkozó haszonbérleti szerződést.
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Kerek Oszkár polgármester:
Javasolja, hogy a fenti módosításokkal készüljön el az adásvételi szerződés. Szavazásra
bocsátja ennek elfogadását. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
51/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Hort
belterület 2300 hrsz-ú, 3 ha 253 m² területű ingatlant 3.025.300.-Ft, azaz
hárommillió huszonötezer háromszáz forint plusz 20% ÁFA, azaz 3.630.036,- Ft,
mindösszesen bruttó hárommillió hatszázharmincezer harminchat forint összegért
az INDUSTRIA INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság ( stat.azonosító:
14182310-6810-113-01, Cj.sz: 01-09-892582, adószám: 14182310-2-42) 1065
Budapest, Révay u.10. részére értékesíti.
A Képviselő-testület az adásvételi szerződés-tervezetet megtárgyalta és azt a
módosításokkal együtt elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos, 2008. április 30.
Kerek Oszkár polgármester:
André Oszkár és neje horti lakosok korábban kérelmet nyújtottak be önkormányzati
tulajdonban lévő 701 hrsz-ú telek vásárlására. Akkor nem tudták vállalni a két éves beépítési
kötelezettséget, így telekvásárlási kedvezményre nem váltak jogosulttá. Azóta átgondolták,
kisebb házat építenének, így vállalják a határidő betartását. Ismételten kérik, hogy
kedvezménnyel vásárolhassanak a Határ út sarkánál építési telket. A Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság kérelmüket előzetesen megtárgyalta és javasolja a telekvásárlási
kedvezmény biztosítását. Szavazásra bocsátja a kérelem elfogadását. A képviselő-testület
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő belterületi, természetben Hort, Táncsics út és Határ út sarkán
lévő 701 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, jelenleg 2878 m² területű
ingatlant André Oszkár és neje Hort, Szabadság tér 5. szám alatti lakosoknak az
útszélesítési munkarészek elkészülte és lejegyzése után értékesíti.
Az ingatlan eladási ára 800.- Ft/m², mely a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság javaslata alapján az önkormányzat lakáscélú támogatásokról szóló
19/2007.(X.18.) rendelete alapján 30%-os kedvezmény figyelembe vételével
kerül megállapításra.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a rendezési terv alapján a telekalakítást
végezze el és ezen határozat alapján adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Kerek Oszkár polgármester:
Nagyon fontos a rendezési terv módosítása. Lépni kell ebben az ügyben, mert addig meg van
kötve a kezünk. A lakosság részéről is lenne igény terület hasznosítására, területfejlesztési
terveinkhez is szükséges.
Csontos András képviselő:
Ha már rendezési terv készül, a belvízelvezetést is be kellene tervezni. Legalább a szintezési
tervezést meg kell tenni, hogy ha lesz pénzünk, ez már szerepeljen a terven.
Kerek Oszkár polgármester:
A kábel tv üzemeltetője, a Krono Net Kft. 3 havi számlát küldött az eddig végzett munkájuk
alapján, szerződéskötés azonban még nem történt. Dönteni kell erről a kérdésről is.
Tari István képviselő:
A szolgáltató havi 4 adást adna le egy órás időtartammal, vagy 3x1 óra és 1 testületi ülés
közvetítés. Koordinálni kell a programokat, hogy minden fontos eseményt tudjanak nézni a
lakosok.
Csontos András képviselő:
A testületi ülések hosszúak, annak közvetítésére kevés a műsor keret, ezért inkább rövidebb
tájékoztatókat kellene adni. A jegyzőkönyvek egyébként is a honlapon olvashatóak.
Habány György képviselő:
A honlap nem mindenki számára elérhető, a testületi ülések viszont érdeklik a lakosságot.
Kerek Oszkár polgármester:
Javasolja, hogy december 31-ig kössenek csak szerződést, addig kiderül, hogyan működtetik.
A testület tagjai 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

53/2008.(03.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Hort Tv adásainak
műsorkészítésre vonatkozóan együttműködési megállapodást köt 2008. december
31-ig, 60.000.-Ft/hó összegben a Krono Net Kft-vel, (Székhely:3200 Gyöngyös,
Petőfi u. 174.) a kábel tv üzemeltetőjével.
A képviselő testület felkéri a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot a
szerződés kidolgozására és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: Gazd.és Környv.Biz. elnöke, polgármester,
Kerek Oszkár polgármester:
A Támogató Szolgálat vezetője jelezte, hogy amióta a testület felemelte a gépjármű használati
díját, nem veszik igénybe az idősek a túl magas összeg miatt. Kéri, hogy állítsák vissza a 100
Ft/km-es térítési díjat. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 10 igen
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szavazattal az alábbiakban módosította az intézményi térítési díjakról szóló 6/2008.(II.15.)
rendeletét.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008.(III.28.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2008.(II.15.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete 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 szóló
6/2008.(II.15.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:.
1.§.
Az ÖR 4.§.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A Támogató Szolgálat gépjármű igénybevételéért az alábbi díjakat kell fizetni:
a) szociális és egészségügyi igénybevétel esetén: 100.-Ft/km.
2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hort, 2008.március 27.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester:
Sajnálatos módon nincsenek emlékműveink. Közread néhány emlékmű tervezetet
megtekintésre.
Megoldásra vár az Egészségügyi Központ létrehozása, ahol egyelőre két háziorvosi rendelő
kerülhet kialakításra.
Két út is felújításra szorul, az Alfa és Madách út.
A konyha veszteségesen működik. Egyik megoldás az adagszám növelése lenne, ahhoz pedig
fejleszteni kellene, amire nincs pénzünk. Másik megoldás közbeszerzéssel vállalkozóknak
meghirdetni az üzemeltetést, vagy bezárni az egészet, és a dolgozók, pl. családi napköziben
dolgozhatnának tovább. Részleges megoldás, hogy le kellene választani az iskolát az
óvodától, őket más látná el.
Hetente készül mérlegjelentés, amit mindenki megtekinthet. Készült egy grafikon
visszamenőleg 2006. októberétől.
Erdélyi László képviselő:
Tájékoztatást ad a testületnek a megalakult Sportegyesületről. Megválasztották az elnökséget.
Az elnök Habány György, a helyettes Unghváry László, a tagok: Urbán János, Kasza Ferenc,
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Vincze István. Kéri a testületet, hogy adja meg a sportegyesületnek, ami a költségvetésben
szerepel.
Habány György képviselő:
A júliusi nevezéshez 700 ezer Ft szükséges. Jelenleg folyik az egyesület bejegyzése. A
szakosztályvezető Hegedűs Ernő lett. Háromtagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottság lesz. A tagjai
Hegedűs Dezső képviselő, Varga Jánosné külsős tag, a harmadik személlyel még egyeztetés
folyik. Az elnökségben kell lenni önkormányzati testületi tagnak. Mivel más nem vállalta, ő
képviseli az önkormányzatot egyesületi elnökként. Úgy néz ki, hogy a focisták 90%-a
visszajön. Szükséges az öltöző rendbetétele, főleg a vizesblokk elengedhetetlen.
Anyagköltség biztosításával, munkafelajánlások segítségével mindez megoldható.
Az egyesület célja, hogy a focisták helybeliek legyenek, és az élmezőnyben szerepeljenek.
Kerek Oszkár polgármester:
A testület örül, hogy létrejött a Sportegyesület, viszont nem csak focizni lehet, egyéb sportot
is kellene szervezni.
Bejelenti, hogy az Esélyegyenlőségi Terv elfogadását az Oktatási Bizottsági ülésen
elnapolták, átdolgozásra javasolták.
Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelentést, az ülést berekesztette.

Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Tari István
képviselő
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