Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2008. október 30-án
15 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
Tárgy
104/2008.(X.30.) Szakértői vélemény Hort Község Önkormányzata által működtetett
Önálló Napközi Otthonos Óvoda alapdokumentumainak, és működési
feltételeinek törvényességi megfeleléséről
105/2008.(X.30.) Szakértői jelentés a horti Batthyány József általános iskola komplex
vizsgálatáról
106/2008.(X30.) Beszámoló Hort Község Kulturális Centrumának munkájáról
107/2008.(X30.) Pályázat kiírás a Kulturális Centrum igazgatói álláshelyre
108/2008.(X30.) Cseh Katalin Bernadett határozott idejű vezetői megbízása
109/2008.(X30.) Tájékoztató a Horti Nők Egyesületének munkájáról
110/2008.(X30.) Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
111/2008.(X30.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
112/2008.(X30.) Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
munkájáról
113/2008.(X30.) Beszámoló a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról
114/2008.(X30.) Zámbori István ingatlan felajánlása
115/2008.(X30.) FiberNet Kommunikációs Zártkörűen Működő Rt-vel kötendő
vezetékes helyi televízió-műsor elosztásáról szóló megállapodás
jóváhagyása
116/2008.(X30.) Hort TV Működési Szabályzatának jóváhagyása
117/2008.(X30.) KOVATERV szerződés módosítási kérelme
118/2008.(X30.) Településfejlesztési koncepció elfogadása
119/2008.(X30.) Madách útra vonatkozóan a tervezői szerződést
Rendelet száma
17/2008.(X.31.) A Községrendezési és Szabályozási előírásokról szóló 7/1999.(X.20.)
rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. október 30-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. Erdélyi László
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István
11.Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Horváth Sándor és Csontos András képviselők
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi László és Molnár Istvánné képviselőket
javasolta. Kérte a testület tagjait, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják
meg. A képviselő testület a javaslatokkal egyetértett.
Javasolt napired: 1./ Közoktatási szakértők jelentése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Előterjesztő: Cseh Katalin Bernadett
3./ Tájékoztató a Horti Nők Egyesületének munkájáról
Előterjesztő: Tariné Aradi Éva
4./ Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Balázs Ferenc
5./ Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Bódi Jánosné
6./ Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Erdélyi László
7./ Beszámoló a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Tari István
8./ Bejelentések, indítványok

1. Napirendi pont: Közoktatási szakértők jelentése
Kerek Oszkár polgármester: Mind a két oktatási intézményben végeztek szakértői
vizsgálatot, mely két évenként kötelező. Először az óvoda szakértőjét Takács Katalint
kérdezte meg, van-e hozzáfűzni valója a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
Takács Katalin szakértő: Igyekezett kitérni minden előírt részletre. Szinte alig volt olyan
dokumentum, melyet át kellett alakítani. A módosításokat csupán a jogszabályok változása
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miatt kell elvégezni. Kiemelte az SZMSZ változtatását. Igen régi a jelenlegi Szabályzat. Az
óvoda vezetőjének munkaköri leírása problémás. Egyetlen hiányzó dolog volt, az
Esélyegyenlőségi Terv, mely tulajdonképpen már elkészült, de még nem legitim.
Kerek Oszkár polgármester: Szép munkának tartja a szakértői véleményt. Leírta a pozitív
és negatív dolgokat is. Kérte az óvoda vezetőjét és a jegyzőt, a szükséges dolgok pótlására.
Felkérte a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.
Balázs Ferenc képviselő: Megköszönte a szakértő munkáját, ami igen részletes. Korrektnek
tartotta a leírtakat.
Kerek Oszkár polgármester: A meghívott vendégeknek van-e hozzászólása?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Megköszönte Takács Katalin segítő közreműködését. Az
alapító okiratot az Önkormányzatnak kell korrigálnia. Az etnikai neveléssel kéri kiegészíteni.
(pályázatok miatt).
Az SZMSZ hatalmas anyag, rövidítése folyamatban van, a legújabb törvények figyelembe
vételével. A szakértői vélemény által feltárt hiányosságokat folyamatosan pótolják.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a szakértő precíz munkáját, ennek segítségével
át tudják alakítani a szükséges dokumentumokat. A másik oktatási intézmény – iskola véleményezését Bali István szakértő végezte el.
Bali István képviselő: Bonyolultabb, mint az óvoda, különös tekintettel volt a vezetés
munkájára. A produktum jó, viszont ez sokba kerül a településnek. Igyekezett személyesen is
tájékozódni a dolgozók véleményéről. Helyes irányt célzott meg az iskola vezetése. A vezető
megítélése jó a pedagógusok véleménye szerint, ezért meg lehet elégedve az önkormányzat. A
finanszírozás viszont folyamatosan nő, a bérarány igen magas. A finanszírozás jóval
meghaladja az országos átlagot. Ha nem akar csődbe menni az önkormányzat, elkerülhetetlen
az osztályok összevonása. Nem lesz jobb annyival az eredmény, amennyivel többet
finanszíroz az önkormányzat. Az osztálylétszám igen kevés. 25 fő felett van az a létszám,
amely gazdaságosabb működést eredményez. Alsóban még több létszám is beleférne,
felsőben 30 főig. 30%-al lejjebb vihető a finanszírozás. Az iskola küllemét, eszközeit illetően
probléma lesz. Más iskolák meg fogják előzni fejlesztésben a hortit, és elvihetik a gyerekeket.
Társulási formát ajánl. Meg kell tenni elfogadhatatlannak tűnő lépéseket. Korrekt
együttműködésre talált az iskola igazgatója és a polgármester személyében.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte a testület tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat.
Balázs Ferenc képviselő: Mindig sejtettük, hogy egyszer bekövetkezik az, amiről Bali úr
beszélt. Nem lesz egyszerű a megoldás. A szakértői véleményt elfogadásra javasolta.
Tari István képviselő: Nagyra értékelte a beszámolót. Mi az, amiben mi is tehetünk valamit?
Energiafelhasználás mérséklésére tud gondolni a kiadás csökkentésénél. Társulás tekintetében
nagyon sokat tett az önkormányzat, de nem sikerült partnert találni. Olyan társulás lenne
célszerű, ahol Hort maradna a gesztor. Fiatal házasoknak olcsó telket biztosít az
önkormányzat, ezáltal remélhetőleg emelkedni fog a gyermek létszám. Nem lenne szerencsés
Hatvanhoz társulni.
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Bódi Jánosné képviselő: A létszámmal kapcsolatban korábban szakértő véleményét kérték
ki. A kompetencia mérések eredményeit a jövőben is meg kellene tartani. Talán éppen ennek
a létszámnak köszönhetően tud ilyen eredményt felmutatni az iskola országos szinten is.
Véleménye szerint több munkaközösség működhetne, nem csak az osztályfőnöki közösség.
Füredi István iskolaigazgató: Megköszönte a sok értékes tanácsot. Iratanyaggal
kapcsolatban: SZMSZ 2004-ben készült, átdolgozásra is került, a közeljövőben kerül a
tantestület elé. Pedagógusok munkájára új felmérés készül. Egyetértett a szakértő
véleményével bizonyos dolgokban, de eredmények a jelenlegi létszámmal produkálhatóak.
Valóban szükséges lesz a változtatások meglépése, pl. társulás. Az elmúlt tanévben csökkent a
pedagógusok létszáma. Takarékosságnak két módja van, a társulás, ill. a csoportok
összevonása. Annak a vonzata a színvonal visszaesése lesz, ami a szülőkből negatív érzést
válthat ki. A hatvani társulás nem jó megoldás. Hátrányosan érintené az iskola színvonalát. A
pedagógusok jó munkát végeznek. Egyetért a folyamatos továbbképzéssel.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a szakértői véleményt Bali Istvánnak. A
gazdasági oldal mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Kompromisszumra kell törekednünk,
hogy olcsóbban és jól is működjön az iskola. Ezen el kell gondolkodni, hiszen jön a
következő költségvetés. A válsághelyzet ránk is hatással van.
Bali István szakértő: Nem ért egyet azzal, hogy ha nő az osztálylétszám, csökken az
eredmény. Felzárkóztatással jó eredmény érhető el. A hatvani társulás gondolatát sem vetné
el. Mindennek a kulcsa a társulási szerződés tartalma. Megfelelő feltételekkel kell megkötni.
Ha nem tud az iskola olyan feltételeket biztosítani, mint Hatvan, kiürül az intézmény.
Molnár Istvánné képviselő: Bali úr hogyan látja a társult intézmények sorsát?
Bali István szakértő: 10-ből 6 megszűnt. Vannak, akik azért tudnak működni, mert sikerült
lefaragni a fölösleges kiadásokat. A magas bérek hatalmas kiadást jelentenek a fenntartóknak.
Tari István képviselő: Olyan Kht-t kell létrehozni az önkormányzatnál, ahova pl. takarítókat
lehetne csoportosítani, így a bérköltség kevesebb lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a szakértői vélemények elfogadását. A
képviselő-testület egyhangúan elfogadta a két oktatási intézményről készült szakértői
véleményeket és meghozta az alábbi határozatokat:
104/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort Község
Önkormányzata által működtetett Önálló Napközi Otthonos Óvoda
alapdokumentumainak, és működési feltételeinek törvényességi megfeleléséről
szóló szakértői véleményt megtárgyalta és azt tudomásul vétellel elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőjét és a jegyzőt, hogy a szakértői
jelentésben foglalt javaslatok figyelembe vételével a dokumentációk
módosításáról gondoskodjék.
Felelős: Intézményvezető, Jegyző
Határidő: folyamatos
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105/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a horti Batthyány József
általános iskola komplex vizsgálatáról szóló szakértői jelentés megtárgyalta és
azt tudomásul vétellel elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőjét és a jegyzőt, hogy a szakértői
jelentésben foglalt javaslatok figyelembe vételével a dokumentációk
módosításáról gondoskodjék.
Felelős: Intézményvezető, Jegyző
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont: Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Megkérte a napirend előadóját, ha van kiegészítése a kiküldött
anyaghoz, tegye meg.
Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum mb. igazgatója: Internet hatása a
könyvhasználatra kimaradt a beszámolóból. Számítógépes kölcsönzésre kellene áttérni egy
pályázat segítségével (Corvina pályázat) Közösségi ház vezeték nélküli internettel van ellátva.
A könyvtárból oldották meg. A falugazdásznak is szükséges az internet kapcsolat. A
rendezvények látótérben vannak, ezért különösebben nem részletezte.
Tari István képviselő: A TV-s szerződésről mi a véleménye?
Cseh Katalin Bernadett: 60 oldalas szabályzatot készítettek elő, mely minden részletre
alaposan kitér. Még át kell átnézni, hogy minden szempontból megfelelő legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Közkincs program hogyan alakul, mit jelent konkrétan?
Cseh Katalin Bernadett: Teljes egészében a könyvtárra kell költeni. A felső szintet is
kialakítják. Vizes blokk, konyha kialakítása, rendezvényekhez nagyon fontos.
Kerek Oszkár polgármester: Nincs megfelelő vizesblokk egyetlen intézménynél sem. Pl.
mozgássérültek részére sincsenek kialakítva.
Tari István képviselő: Tanfolyamokról szeretne tájékoztatást kérni, pl. íjászokról.
Cseh Katalin Bernadett: Valószínűleg felnőtt és gyermek csoport is megalakulhat. A
falunapon részt vett íjász csoport adott kedvet a jelentkezőknek. A citerázóknak 6 db citera áll
rendelkezésre.
Hegedűs Dezső képviselő: Az elektromos hálózat elég rossz állapotban van, hogyan bírja el a
technikai fejlesztést?
Cseh Katalin Bernadett: Felmérés történt, vannak olyan dolgok, melyeket ki lehetne iktatni,
és talán bírná a hálózat. Minőségi felszerelés terén kell előbbre lépni. Fénytechnika,
mikrofonok szükségesek lennének. Várnak pályázatra.
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Molnár Istvánné képviselő: Horti Nők Egyesületével is történik együttműködés.
Részletezné? Nagyon jónak tartotta a beszámolót, és a mögötte lévő munkát nagyra értékelte.
Cseh Katalin Bernadett: Karácsony, majális, őszköszöntő alkalmával nagyon sokat
segítettek.
Bódi Jánosné képviselő: Népmese napjával kapcsolatban gondolkodtak-e az óvodások és
iskolások bevonásáról?
Cseh Katalin Bernadett: Jó ötletnek tartja, versenyt, mesejátékot, író-olvasó találkozót is
szeretnének.
Kerek Oszkár polgármester: A magyar kultúra napján vers- és prózamondó versenyt is
lehetne rendezni. Ezután szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület
egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
106/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum
munkájáról szóló beszámolót megvitatta és azt tudomásul vétellel elfogadta.

Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum igazgatói állást ismételten meg kell
pályáztatni. Ez a második lehetőség, többször már nem lehet pályázatot kiírni. Mivel most
sikertelen volt a pályázat, Cseh Katalint ismét meg kell bízni a következő pályázat
eldöntéséig.
Tari István képviselő: Katalin munkájával mindenki elégedett, de nem állnak rendelkezésre
a diplomához. szükséges feltételek. Pótolnia kell a nyelvvizsgát.
Cseh Katalin Bernadett: A régebben megszerzett nyelvvizsgáját nem fogadják el, így 2
nyelvből kell megszereznie.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a Kulturális Centrum igazgatói állására
kiírandó pályázat elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztett
pályázati kiírás elfogadását és az alábbi határozatot hozta:
107/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Könyvtár, Közösségi ház és
Helytörténeti Kiállítóhely („Kulturális Centrum”) intézményvezető (magasabb
vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3014 Hort, Szabadságtér 23-23/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Helyi
kulturális programok szervezése, a Kulturális Centrum vezetői és könyvtárosi
feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Szakirányú egyetemi végzettség
 Közművelődési vagy könyvtári területen - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 ECDL vizsga
 Összevont intézményben szerzett vezetői tapasztalatok
 Médiamatikus
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű szervező készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okirat másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. április 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 2009. február 28. A beérkezett
pályázatokat a Képviselő-testület 2009. márciusi ülésén bírálja el.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre:
Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta Cseh Katalin Bernadett megbízásának
meghosszabbítását 2009. március 31-ig, a második pályázat értékeléséig. A testület tagjai a
javaslatot egyhangúan elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
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108/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár, Közösségi ház
és
Helytörténeti
Kiállítóhely
(„Kulturális
Centrum”)
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázat
határidejét figyelembe véve.
Cseh Katalinnak a „Kulturális Centrum” Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és
Helytörténeti Kiállítóhely igazgatójának megbízatását 2009. március 31 - ig
meghosszabbítja.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont: Tájékoztató a Horti Nők Egyesületének munkájáról
Tariné Aradi Éva a HNE elnöke: Fontosnak tartják, hogy legyen egy ilyen szervezet.
Közösségteremtő céllal működnek. Kicserélhetik ismereteiket, megbeszélhetik problémáikat.
Saját programjaik is voltak, valamint az előbb említett rendezvényeken, ill. az Egészségnapon
is vállaltak feladatot. A gyereknevelést nagyon fontosnak tartják. Programsorozatot
szerveznek. November 4-én a szenvedélybetegekkel foglalkozó program lesz. Később egyéb
témákról is lesz előadás. Még nincs bejegyezve az egyesület, addig nem tudnak pályázni, és
anyagi támogatást sem kaphatnak. Régi mesterségek házát szeretnék létrehozni, pl. egy
szövőházat. Egy helyiségre lenne szükségük, ebben kéri az önkormányzat segítségét. Reméli,
hogy lesz jövője a szervezetnek.
Molnár Istvánné képviselő: Mi az oka a bejegyzés hiányának? Jónak tartotta az elképzelést,
a hagyományok ápolása terén. Egy leendő faluházban jó helyen lennének ezek a dolgok.
Tariné Aradi Éva: Nem tudja mi az oka annak, hogy hosszú ideje nem történt meg a
bíróságon a bejegyzés.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
109/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Nők Egyesületének
munkájáról szóló beszámolót megvitatta és azt tudomásul vétellel elfogadta.

4./ Napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
Balázs Ferenc képviselő: Viszonylag jól alakult a pénzügyi helyzet, azonban nem jelenti azt,
hogy nincs teendő. Sokat kell dolgoznunk a jövő évi költségvetésen, ill. helyes
következtetéseket kell levonni az idei költségvetéssel kapcsolatban. Köszönetet mondott
mindenkinek, aki segítette a bizottság munkáját.
Kerek Oszkár polgármester: Megnyitotta a vitát a napirend felett.
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Habány György képviselő: Milyen perek vannak, milyen hatásuk van?
Balázs Ferenc képviselő: Molnár József pere, ami egyrészt lezárult, kifizettük az első és
másodfokon megítélt végkielégítést, ill. kártérítést. A többi követelését a bíróság elutasította,
így a Legfelsőbb Bíróságig ment el Molnár József. A másik pert Szántó Marianna indította
munkaviszonyának megszüntetése miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a bizottság tagjainak munkáját. Külön
köszönetet mondott az alpolgármester asszonynak aktív közreműködéséért. Szavazásra
bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta, és meghozta
az alábbi határozatot:
110/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul vétellel
elfogadta.

5./ Napirend: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
Bódi Jánosné képviselő: A bizottság két előterjesztést kíván a testület elé tenni. Az egyik
ápolási díjjal kapcsolatos. Eddig csak fogyatékosok személlyel lehetett ápolásin valaki.
Javasolják, hogy a daganatos beteget ápoló is kaphasson ápolási díjat. Megfelelő ellenőrzés
mellett 2 főre lenne lehetőség évente. Kéri, hogy méltányolja az önkormányzat, hiszen egyre
több ilyen beteg van. A másik előterjesztés, hogy a két háziorvos az iparűzési adót,
fejlesztésre fordíthassa.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e vélemény, kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Az
önkormányzat az orvosokat támogatja így is, de ha van rá lehetőség, tegyünk valamit.
Nyilvánvalóan a jövő évi költségvetésben lehetne erről szó. Kérte, hogy a Pénzügyi Bizottság
is foglalkozzon a kérdéssel. Megköszöni a bizottság munkáját. Hatékonyan működnek, egyre
szélesedik a feladatkörük. Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a beszámoló
elfogadását. A képviselő testület 2 tartózkodással és 8 igen szavazattal azt elfogadta, és
meghozta az alábbi határozatot:
111/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális
Bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul vétellel
elfogadta.

6./ Napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság munkájáról
Erdélyi László képviselő: A Bizottság munkája összefonódik a Kulturális Centrum
munkájával. Sport és kultúra területén az általános és középiskolás fiatalok vesznek nagyobb
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számban részt. Nehéz a felnőtt lakosságot megmozgatni. Kocogás, kerékpározás terén nagy
eredmény, hogy a felnőttek is részt vesznek.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte
hozzászólásaikat.

a képviselőket, mondják el

véleményüket,

Molnár Istvánné képviselő: Meglepte, hogy a bizottság elnöki tisztéről lemondott Erdélyi
László.
Erdélyi László képviselő: Sok stresszel jár ez a feladat, így nem vállalja tovább.
Habány György képviselő: Sajnálja, hogy így döntött Erdélyi László. Hozzájárult az a
támadás, amely a bizottságot és az elnököt érte.
Tari István képviselő: Szeretné, ha ezt részleteznék, ugyanis nem tudja milyen támadásról
van szó.
Habány György képviselő: Nem kívánja részletezni.
Hegedűs Dezső képviselő: A sportkör nevében szeretné megköszönni a sok munkát az
öltözőnél. Ha jövőre még sikerül folytatni, megfelelő környezetben lehetnek a focisták.
Megköszöni Erdélyi László munkáját is.
Kerek Oszkár polgármester: Minden képviselőnek joga van, hogy munkát végezzen, vagy
ne végezzen. Megköszönte a bizottság tagjainak munkáját. A következőkben elnököt kell
választaniuk. Fontos dolog, mert nem csak a sportról kell szólnia a bizottság munkájának,
hanem egyéb területekről is. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:

112/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Közoktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és azt tudomásul vétellel elfogadta.

7./ Napirendi pont: Beszámoló a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság munkájáról

Tari István képviselő: Néhány mondattal kiegészítette a kiküldött beszámolót. Elmondta,
hogy nagyon jó dolognak tartja a fiatal házasok kedvezményes telekvásárlási lehetőségét.
Sokszor támadás éri az önkormányzatot e miatt. Nem gondolják át ennek pozitív hatását, hogy
a gyermek létszám növekedése várható néhány éven belül. Végül megköszönte a Bizottság
tagjainak a munkáját, és azoknak a képviselő társaknak, akik megtisztelték a Bizottságot az
üléseken való részvétellel, ötletekkel. Sajnos Habány György képviselő úr munkája miatt nem
tud a kezdéstől részt venni az üléseken. Nem lehet későbbre tenni a kezdési időpontot, mivel
így is késő estébe nyúlnak az ülések a sok téma miatt.
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Hegedűs Dezső képviselő: A műszaki és egyéb kiszolgáló csoport kapcsán felvetődött, hogy
munkabérek gondot jelentenek, van olyan terület, ahol nincsenek koordinálva az emberek.
Kéri a Bizottságot, erre figyeljenek oda. A Hold úton lakók között vannak, akik befizették a
csatornadíjat, még sincs kiépítve a rendszer. Az út kérdése is felvetődött. Többen jelezték ezt
a problémát. Másik fontos kérdés, hogy megváltozik a segélyezés rendszere. Aki dolgozik, az
kaphat előreláthatólag segélyt. A bizottság foglalkozik-e ezzel a kérdéssel?
Tari István képviselő: A műszaki csoporttal kellene foglalkozni, el kell gondolkodni erről a
problémáról. Itt lehetne bért megtakarítani. A Hold úton lakók problémájával kapcsolatban
elmondta, hogy Horton létezik egy Csatornamű Társulat. Beszedi a pénzeket a csatorna
bekötésekre, de nem tudjuk, mire fordítják. Az lenne a feladatuk, hogy beruházzák további
bővítésekre, ne az önkormányzatnak kelljen finanszírozni. Erre is oda kellene figyelni. A
Bizottsági ülések menetén változtatni kellene. Fel lehetne osztani a feladatokat a bizottság
tagjai között, és mindenki hatékonyan foglalkozna a rá háruló aktuális feladatokkal. Az ülésen
a már jól előkészített dolgokat kellene megvitatni.
Kerek Oszkár polgármester: A Pénzügyi Bizottság mellett a másik fontos Bizottság, a
Gazdasági. Azért is nagyon fontos a munkájuk, mert nem mindegy hogyan gazdálkodunk az
önkormányzat pénzével. Eredményes munkát kíván a továbbiakban is, és megköszöni eddigi
munkájukat. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

113/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt
tudomásul vétellel elfogadta.

8./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Hulladékgazdálkodási társulásról tájékoztatást ad. Jövő évben
indulhat a hulladék szállítás az AVE közreműködésével. Meg kell hirdetnünk egy
közbeszerzést. A következő év nyarára be kell zárni a hulladéktelepeket. A
hulladékgazdálkodási tervünket át kell dolgozni. Rekultivációs előkészületek megtörténtek,
most már csak pénzt kell szereznünk.
Balázs Ferenc: A lakosság körében felvetődött, hogy a zöldhulladék elszállítása miért nem
történik meg Horton is. Nem kellene elégetni, csökkenthetnénk a füstölést.
Kerek Oszkár polgármester: Egy Ecsédi út környéki ingatlant felajánlottak az
önkormányzat. Megtekintették, de nagyon rossz helyen van, leromlott állapotban. Nem
javasolja az önkormányzat részére átvenni. Nincs sem közmű, sem kiépített út. Szavazásra
bocsátotta az ingatlan felajánlás elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
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114/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Zámbori István 3716
Sóstófalva, Kossuth út 46 szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő - Hort,
Ecsédi út 53 szám alatt akóház, udvar elnevezésű ingatlan felajánlását
megtárgyalta és annak elfogadását visszautasítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a felajánlóval
ismertesse.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Saját TV csatorna működését, és a Működési Szabályzat
elfogadását szavazásra bocsátotta. A FiberNet nem tart igényt plusz hozzájárulásra, és mi sem
kérünk tőlük semmit teremhasználatért. A képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangúan
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatokat:
115/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a FiberNet Kommunikációs
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1013 Budapest, Krisztina tér 2., Cg. 0110-045201, képviseli: Feuer András vezérigazgató), kötendő vezetékes helyi
televízió-műsor elosztásáról szóló megállapodás jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester

116/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hort Község Kulturális
Centruma által működtetett Hort TV Működési Szabályzatát megvitatta és azt
jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: A településrendezési tervvel kapcsolatban szavazásra
bocsátotta a KOVATERV ajánlatát, mely szerint a Földhivataltól az önkormányzat vegye
meg a digitális térképet, és ezzel csökkenne a nekik fizetendő összeg. A képviselő-testület
egyhangúan elfogadta a szerződésmódosításra tett javaslatot, és meghozta az alábbi
határozatot:
117/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a KOVATERV szerződést
módosító ajánlatát megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja
alá.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban átadja a szót
Molnár Istvánné képviselőnek, a Településfejlesztési Bizottság elnökének.
Molnár Istvánné képviselő: A koncepció több szakhatóság felé postázásra került, a többség
meg is küldte szakhatósági véleményét ezzel kapcsolatban. Néhány helyről nem kaptunk
szakhatósági állásfoglalást. Ezt elfogadottnak kell tekinteni 45 nap elteltével. A Bükki
Nemzeti Park véleményét ismerteti, amely tájékoztat a jogszabályi környezetről, felhívja a
figyelmet többek között az alábbiakra:
„A település nyugati felén az Ágói-pataktól a volt gépállomásig terjedő terület, továbbá a
település keleti felén húzódó vízgazdálkodási terület az ökológiai hálózat részeként ökológiai
folyosó, egyben természeti terület, ezért ipari-gazdasági, és sport rekreációs, így beépítésre
szánt területté minősítésükkel nem értünk egyet.” A Településfejlesztési Bizottság egyetért a
javaslattal.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. Ezt követően a
képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

118/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a KOVATERV Kft által
elkészített Hort Község Településfejlesztési Koncepcióját megtárgyalta és azt
jóváhagyólag elfogadta.

Kerek Oszkár polgármester: Megyei Főépítészhez terjesztettük a 0121/5 hrsz. terület
módosítását beépítési százalékok megjelölésével. (Tsz. Major) 30%-os beépíthetőség lesz.
Szavazásra bocsátotta a 7/1999 (X.20.) rendelet módosítását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletmódosítást:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008. (X.31.) rendelete
A KÖZSÉGRENDEZÉSI ÉS SZABÁLYOZÁSI
ELŐÍRÁSOKRÓL SZÓLÓ
7/1999 (X.20.) rendelet módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete „az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a
Községrendezési és szabályozási előírásokról szóló 71/1999.(X.20.) rendeletét az alábbiakban
egészíti ki:
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1.§.
Ör. 19.§-a az alábbi (5) bek. egészül ki:

5.) Az MJ övezetben található 021/5 hrsz-ú, művelés alól kivett kivett, major megnevezésű
területen szabadon álló, 7,5 m építménymagasságú épületek építhetők. A minimális
telekméret 7000 m2, a telek beépíthetősége maximum 30 %.
MJ

SZ
7,5

30
7000
2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hort, 2008. október 30.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Leader csoport keretében lévő pályázati lehetőség: falu
megújítás, falufejlesztés. Ezzel pályázhatnánk játszótér, park, parkoló megvalósítására.
Ezekről dönteni kellene a testületnek, vagy átruházzuk a két bizottságra az előkészítést.
Habány György képviselő: A bizottságok készítsék elő, de a döntést meg kell hagyni a
testületnek, akár rendkívüli testületi ülés összehívásával.
Molnár Istvánné képviselő: A kerékpárút sem lenne rossz Hatvannal közösen.
Habány György képviselő: A pénzünket inkább a községen belülre költsük, ha lesz.
Kerek Oszkár polgármester: Madách, Hold, Alfa utak tervezésére 1 árajánlat érkezett.
Javasolja, hogy a Hold út később legyen, mivel nem is az önkormányzat tulajdonában van, és
ahhoz rendezési terv is szükséges. Legsürgősebb a Madách út. Felhatalmazást kér a testülettől
a megterveztetésére. Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2008.(10.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a New Line Bt
Építőipari Tervező, Kivitelező és Szaktanácsadó Betéti Társaságnak a
Hort, Alfa és Madách utakra vonatkozó engedélyezési terv készítési
árajánlatát megtárgyalta.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Madách útra
vonatkozóan a tervezői szerződést Bruttó 612.000,- Ft összegben kösse
meg.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Temetőre is lehetne pályázni. Tájékoztatta a testületet arról,
hogy javasolta a kanonok úrnak, fogjanak össze, de ő ellenállást tanúsított. Felajánlotta azt is,
hogy átveszi az önkormányzat a temető üzemeltetést, azonban ezt is elutasította.
Tari István képviselő: A kanonok úr Gazdasági Bizottsági ülésen korábban úgy nyilatkozott,
hogy átadná az önkormányzatnak a temető üzemeltetését, most pedig elzárkózik. Nem érti,
miért változtatta meg véleményét.
Hegedűs Dezső képviselő: Az egyházaktól komoly pénzeket vontak el, talán ez is
befolyásolja. Korábban őt is megkérte a kanonok, segítse, hogy vegye át a temetőt az
önkormányzat.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és a
testületi ülést berekesztette.
Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Erdélyi László
képviselő
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