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Tájékoztató Hort 2. sz. háziorvosi praxisának helyzetéről
Előterjesztés a Fogászat helyzetének javítására
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2006-2007-2008 I. félévi
munkájáról
Közoktatási Intézkedési terv felülvizsgálata
Hátralékok behajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadása
A Kulturális Centrum intézményvezetői álláshelyre kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Bursa Hungarica pályázat benyújtása
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Czibolya Béla haszonbérleti szerződése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. szeptember 25-én megtartott Testületi 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. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Dr. Nagy Tamás háziorvos, Dr. Sütő József háziorvos, Szabóné Dr. Dér
Zsuzsanna fogorvos, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor Gáborné
Védőnő, Füredi István isk. igazgató, Birnbaum Gyuláné óvodavezető,
Piroska Sára iskola Érdekegyeztető Tanács tagja, Fabu Béla Okt. Biz.
tagja.

Távolmaradását bejelentette: Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester, Balázs Ferenc és
Molnár Istvánné képviselő
Javasolt napirend: 1./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Nagy Tamás háziorvos,
Dr. Sütő József háziorvos,
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Vargáné Hegyi Mónika védőnő
Fodor Gáborné védőnő
3./ Esélyegyenlőségi Terv megtárgyalása
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző:
4./ Bejelentések, indítványok
1. Napirendi pont: Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat és meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ismertette a napirendet, majd javasolta, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítő Urbán Jánosné és Horváth Sándor képviselő legyen. A képviselőtestület a javaslatot elfogadta. Ezután felkérte Dr. Nagy Tamás háziorvost, hogy ha a kiküldött
anyaggal kapcsolatban van kiegészítése, tegye meg.
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Néhány gondolattal kiegészítette a tájékoztatót, majd kérte a
jelenlévőket, amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg.
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Bódi Jánosné képviselő: Egyetért azzal, hogy a betegek elég hosszú várakozási idő után
tudnak szakrendelőbe jutni, ami nem szolgálja a betegek érdekét. Tapasztalatok alapján mire
egy beteg Budapesti kórházi ápolás után hazajut, 1,5-3 nap is eltelik, ami azt tükrözi, hogy a
betegszállítás nem igazán az elvárásoknak megfelelően működik. Ugyanez elmondható
Hatvannal kapcsolatban is, ugyanis reggeltől sokszor délután 17 órára jutnak vissza a
vizsgálatokról. Valószínűleg mindezek megoldása a pénz lehet, így most csak beszélni tudunk
róla.
Kerek Oszkár polgármester: Mi abban tudunk segíteni, hogy itt helyben az orvosok
megfelelően tudják végezni feladatukat. Egy folyamatban levő pályázat megnyerésével
Egészségközponthoz juthatnának az orvosok, ahol a mai kor követelményeinek megfelelő
munkakörülmények között tudnák ellátni a betegeket. Ezután javasolta a tájékoztató
elfogadását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta Dr. Nagy Tamás háziorvos
tájékoztatóját, és az alábbi határozatot hozta:
94/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort 1. sz.
háziorvosi praxisának helyzetéről tájékoztatót tudomásul vétellel
elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Dr. Sütő József háziorvost, hogy ha van kiegészítése a
tájékoztatóhoz, tegye meg.
Dr. Sütő József: Elmondta, hogy a sürgősségi ellátásnál a mentők tartják a 2 órát, a
betegszállítás viszont valóban lassan működik. A szakrendelésnél pl. a kardiológiára
sürgősséggel soron kívül juthat a beteg. Az OEP finanszírozással kapcsolatban van gondja,
ugyanis csak 1 fő ápolót fizetnek, azonban 2 fő látja el a feladatot. Elvárja, hogy az
önkormányzat törölje el az iparűzési adót az orvosoknak. Részt vettek az Egészségterv
elkészítésében, a lakosság egészséges életmódra szoktatása azonban nem az ő feladatuk.
Ebben az iskolának lehetne nagy szerepe. Szükségesnek tartja, hogy az iskolában
gyógytornászt alkalmazzanak.
Horváth Sándor képviselő: Nem tudja, hogy az iparűzési adó milyen összeget jelent.
Javaslata, hogy nézzék meg milyen lehetőség van ennek kiküszöbölésére, hogy ezzel is
segítsük a három orvost. A beszámolókat egyébként jónak tartja.
Csontos András képviselő: Véleménye szerint nagyon fontos dolog a jó diagnosztizálás. Így
időben tudnak a betegek a megfelelő helyre kerülni. Mit tud segíteni az önkormányzat az
orvosoknak? Azért is kellene tenni valamit, hogy indokolatlanul ne járjanak a betegek naponta
az orvoshoz. A beszámolót jónak tartja, és javasolja elfogadásra.
Tari István képviselő: Miben kérik az orvosok az önkormányzat segítségét? Az Egészség
Centrum létrehozásával megfelelő körülmények közé juthatnának.
Dr. Sütő József: Elégedett azzal a rendelővel is, amelyben most dolgozik, de ha új helyre kell
költözni, tudomásul veszi.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta Dr. Sütő József háziorvos
tájékoztatójának elfogadását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal azt elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
95/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort 2. sz.
háziorvosi praxisának helyzetéről tájékoztatót tudomásul vétellel
elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna fogorvost, ha van
kiegészítése, tegye meg.
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Néhány mondatban kiegészítette beszámolóját. Beszélt arról,
hogy 2008. június 1-től bevezetésre került a minimum perc megállapítása, ami azt jelenti,
hogy minden beavatkozáshoz tartozik egy adott időtartam, amitől eltérni nem lehet. Korábban
annyi beteget vállaltak, amennyit bírtak, most csak annyit fogadhatnak, amennyi belefér a
meghatározott időtartamba. A betegek száma visszaesett a korábbihoz képest. Egyébként is
észrevehető, hogy túlnyomóan az őszi és téli hónapokban keresik fel a lakosok, mivel
tavasztól mezőgazdasági munkával foglalkoznak, és abban az időszakban inkább csak
sürgősségi ellátás miatt mennek fogorvoshoz. Bevételük csökkenő tendenciát mutat.
Felszerelési problémáik is vannak, ezért bonyolultabb esetekben tovább kell utalni a betegeket
Budapestre, vagy Egerbe.
Horváth Sándor képviselő: Hogyan tudtak korábban több bevételt termelni? Fizetett-e a
doktornő a praxisjogért?
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Igen fizetett a praxisért. A minimum perc bevezetése előtt több
beteget tudtak ellátni. Az adminisztrációval is sok idő elmegy.
Csontos András képviselő: Az adminisztrációt nem lehetne rendelési időn kívül elvégezni?
Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna: Olyan a program, hogy méri az időt, amíg bent van a beteg,
addig kell a megfelelő adatrögzítést is elvégezni, valamint a végén ki kell nyomtatni az
elszámolást is. Ezzel ér véget a beteggel történő foglalkozás.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat azzal segíti az orvosokat, hogy nem kér
bérleti díjat a rendelő használatáért. Ha valami javítás szükséges az épületben a Település
Üzemeltető Iroda dolgozói díjazás nélkül elvégzik. A már említett pályázat elnyerésével jobb
körülményeket biztosítanánk az orvosoknak. Egyéb segítség rendeletbe foglalása a képviselőtestület kompetenciája. Ezt követően szavazásra bocsátotta Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna
beszámolójának elfogadását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal azt elfogadta, és
meghozta az alábbi határozatot:
96/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászat
helyzetének javítására vonatkozó előterjesztést megvitatta, és azt
tudomásul vétellel elfogadta.
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2. Napirendi pont: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte a védőnőktől, van-e kiegészítésük a kiküldött
előterjesztéssel kapcsolatban.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: A tárgyi feltételek biztosítottak, egy részük azonban
elavult. Nagyon fontos lenne hallásvizsgáló készülék, amivel jelenleg nem rendelkeznek. A
fűtéssel vannak problémák, ugyanis közös a rendszer az iskolával, így nincs meg mindig az
elegendő hőmérséklet a csecsemőknek, amikor jönnek tanácsadásra.
Fodor Gáborné védőnő: A családok egyre nehezebben tudják finanszírozni pl. a csecsemők
részére a tápszert, aminek komoly anyagi vonzata van. Havonta több ezer Ft kiadást jelent ez.
Szeretne köszönetet mondani az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, amiért többször
segítettek, amikor tudtak. Továbbra is ezt kéri tőlük.
Hegedűs Dezső képviselő: Tekintettel arra, hogy a számítógépek néhány éven belül
elavulnak, javasolja új számítógép betervezését a következő évi költségvetésbe.
Habány György képviselő: Mennyibe kerülne egy hallásvizsgáló beszerzése?
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Kb. 250 ezer Ft-ba.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy ha valamivel problémájuk van, keressék meg őt,
vagy Molnár Ferencet, aki a Település Üzemeltető Iroda új vezetője. Ezt követően szavazásra
bocsátotta a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
97/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői
Szolgálat 2006-2007-2008 I. félévi munkájáról szóló beszámolót
megvitatta, és azt tudomásul vétellel elfogadta.
Ezt követően Csontos András és Hegedűs Dezső képviselők egyéb elfoglaltságuk miatt
távoztak az ülésről.
3. Napirendi pont: Esélyegyenlőségi Terv megtárgyalása
Ferge Jánosné jegyző: A kiküldött Esélyegyenlőségi Terv 2007-es adatok alapján készült.
Három részből áll: Intézkedési Tervből, az Esélyegyenlőségi tervből és az Akció programból.
Az anyag elkészítéséhez az iskola és óvoda is adott anyagot. Kérte a testületet, fogadja el a
tervet.
Erdélyi László képviselő: Az Oktatási Bizottság ülésén megtárgyalták az Esélyegyenlőségi
Tervet. A Megyei Művelődési Osztály hozzájárulását is figyelembe véve, a Bizottság
javasolja elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi szinten is készül ezzel kapcsolatos Intézkedési Terv
a közeljövőben. Javasolja, hogy annak elkészülése után vessék össze a két tervet, és tegyék

5

meg a szükséges módosításokat. Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon az
Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról. A képviselők 7 igen szavazattal azt elfogadták, és az
alábbi határozatot hozták:
98/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási
intézmények módosított Intézkedési tervét, az esélyegyenlőségi tervet
és akció tervet elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy az elkészült
kistérségi intézkedési terv valamint a 2008. évi tényleges adatok
alapján az intézkedési tervet vizsgálja felül és a szükséges
módosításokat terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Ferge Jánosné jegyző: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kért egy intézkedési tervet a
hátralékok behajtására. Kérte, hogy a testület tagjai mondják el véleményüket a kiküldött
anyaggal kapcsolatban.
Tari István képviselő: Örül, hogy létrejött ilyen szabályzat, hiszen elég sok hátralékos van.
Érkezett egy kérelem lakbér csökkentésére ugyanakkor a kérelmezőnek több havi hátraléka
van. Először egyenlítse ki a tartozást, ne csökkentést kérjen. Az intézkedési terv elfogadását
javasolja.
Horváth Sándor képviselő: A kérelmező forduljon a Szociális Bizottsághoz. Nincs olyan,
hogy valaki tartozik, és felére akarja csökkentetni a lakbérét.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a terv elfogadását. A képviselő-testület
7 igen szavazattal elfogadta az Intézkedési Tervet, és az alábbi határozatot hozta:
99/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hátralékok
behajtására vonatkozó intézkedési tervet tudomásul vétellel elfogadta.
Felkéri az érintetteket az abban foglaltak maradéktalan behajtására.
Felelős: jegyző, pénzügyi csoportvezető
Alapszolgáltatási Központ vezetője,
Központi Konyha vezetője
Határidő: folyamatos

Kerek Oszkár polgármester: Az SZMSZ rendelkezései alapján a Kulturális Centrum
igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálására zárt ülés keretében kerül sor.
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A zárt ülést követően ismertette a képviselő-testület határozatát:
100/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OktatásiKulturális,- Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét figyelembe véve a
Hort Község Önkormányzata Könyvtár, Közösségi Ház és
Helytörténeti Kiállítóhely intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatát
eredménytelenek nyilvánítja.
A képviselő-testület soron következő testületi ülésén dönt a pályázati
kiírás feltételeiről.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 2008. október 30.
Erdélyi László képviselő: Az Oktatási Bizottság az alábbi javaslatokkal él az ülésen
megbeszéltek értelmében: a tornaterem bevételének 50%-át forgassuk vissza a tornaterem
állagának megóvására; az iskola igazgatója a fenti összeget építse be a költségvetésébe;
korábban 4 órás takarító volt a tornateremben, most csak 2 órában látja el ezt a feladatot,
állítsuk vissza a 4 órás munkaidő letöltését.
Kerek Oszkár polgármester: A képviselő-testület dönti el, mire fordítja a tornaterem
bevételét. A közhasznú takarítónő 6 órás jelenleg, amelyből 4-et a könyvtárban tölt, így
pillanatnyilag ő nem tud több órát dolgozni a tornateremben, esetleg más közhasznúval lehet
megoldani. Márciustól lehet 8 órásként alkalmazni a takarítónőt, és akkor mehet a
tornaterembe is 4 órát. Az iskola 3 takarítónője segítsen be a tornateremnél, amíg nem lesz
megoldás. Ezt házon belül is meg lehetne oldani. Egyébként az Oktatási Bizottság más
intézményekkel is foglalkozhatna, nem csak az iskolával.
Tari István képviselő: Véleménye szerint az összes takarító a Település Üzemeltető Irodához
tartozhatna, és a vezető osztaná be, mikor, hol takarítsanak. Másik megoldás külső cégnek
átadni a takarítást.
Füredi István iskolaigazgató: A három takarító 18 termet takarít, az udvart söprik,
fertőtlenítik a padokat, tehát időben sem fér bele több. A takarítógéppel, az azzal megbízott
személy a felnőttek után nem takarít, így a gyerekek úgy mennek a tornaterembe másnap a
felnőttek után. Már többször besegítettek, hogy a gyerekek ne a poros tornateremben kezdjék
a napot.
Horváth Sándor képviselő: A műszaki csoport vezetőjének épp elég munkája lesz a fiúkkal.
Az intézményvezető dolga, hogy megkövetelje a tisztaságot. Takarítson a takarító akkor,
amikor már nincs senki. Nem ért egyet azzal, hogy a gyerekek piszkos, poros tornateremben
kezdik a napot. Egyébként a tornateremnél sok probléma van. Rosszak az ajtók, kilincsek,
romlik az állaga.
Tari István képviselő: Érdemes-e egyáltalán a felnőtteknek kiadni a tornatermet, ha ilyen
pusztulás tapasztalható? Milyen bevételt jelent ez?
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Füredi István iskolaigazgató: Évi 1,2 millió Ft bevételt jelent a bérbeadás.
Erdélyi László képviselő: Elfogadja a polgármester úr javaslatát a takarítással kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester: A konyhával kapcsolatban érkezett egy ajánlat, mely szerint
egy hatvani vállalkozó átvenné az üzemeltetést a dolgozókkal együtt. A Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén meghallgatta a jelentkezőt. Kéri a Bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet.
Tari István képviselő: A vállalkozó elmondta, hogy ők külön főznek az óvodás, iskolás és
felnőtt korosztálynak. Mind a hét dolgozót átvenné. A Bizottság javaslata az, hogy meg kell
pályáztatni az üzemeltetést, amennyiben úgy dönt a testület. Több konyhást is meg kell
hallgatni. Nyilvánvaló, hogy ilyen ráfizetéssel nem működhet tovább a mi konyhánk.
Horváth Sándor képviselő: A Bizottsági ülésen úgy hallgattuk meg a vállalkozót, hogy
nincs határozat a konyha kiadásáról, így nem tudtunk konkrétumot mondani neki. Van olyan
bizottsági tag, akinek jó tapasztalatai vannak a fenti vállalkozó munkájával kapcsolatban.
Partnerként működne együtt az önkormányzattal. Egy hónapig referencia ebédet hordanának,
hogy minden érintett korosztály kipróbálhassa azt. Felajánlotta azt is a vállalkozó, hogy
bejelentés nélkül bármikor látogatást tehetünk a konyháján. Nem értette, hogy itt miért
mirelitből főznek, amikor helyben be tudnák szerezni a zöldségféléket.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel a megoldással az ellátást is tudnánk biztosítani, a
dolgozók foglalkoztatva lennének, és megszűnne az egyre emelkedő hiány a konyhánál.
Egyszerűsített közbeszerzési eljárás lenne szükséges.
Habány György képviselő: Mivel nem jogfolytonos a cég, nem köthetjük ki, hogy meddig
foglalkoztassa az embereinket.
Tari István képviselő: Mi az álláspontja az óvodának és iskolának a jelenlegi minőséggel
kapcsolatban?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: A mi konyhánknak rossz a felszereltsége, nincsenek meg
a feltételek a főzéshez.
Füredi István iskolaigazgató: A minőség katasztrofális. A legegészségtelenebb étel, amit a
gyerekek elé tesznek. Rengeteg liszt van mindenben. A tízórai pazarlás, ugyanis nagy
péksüteményeket adnak, melynek egy részét a gyerekek meghagyják.
Kerek Oszkár polgármester: Egyre kevesebb dolgozó veszi igénybe az ebédet. Úgy tudja,
hogy az óvoda dolgozói is máshonnan rendelik. Ezzel a konyhával nem tudunk gazdaságosan
főzni. Javasolja, hogy a következő testületi ülés előtt meg kell hallgatni más konyhákat is,
azután dönteni kell.
Ferge Jánosné jegyző: Probléma merült fel a 0132/8 hrsz-ú önkormányzati úttal
kapcsolatban. Korábban egy földtulajdonos ott tudta megközelíteni földjét, azonban az út
mindkét oldalán családi ház épült, így olyan keskeny sáv maradt, ahol egy mezőgazdasági gép
nem tud közlekedni. A földtulajdonos azt kéri, hogy a rendelkezésére álljon megfelelő út a
földjének megközelítéséhez. A családi ház tulajdonosai szeretnének keríteni. A Földhivatal
tájékoztatása szerint csak műszeres méréssel tudnák megállapítani a határvonalakat.
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Nyilvántartásuk szerint, ha a két tulajdonos a telekhatárra tenné a kerítését, az
önkormányzatnak mindössze 1,3 m maradna útnak, a korábbi 3,2 m helyett.
Kerek Oszkár polgármester: Egyeztetni kellene a két ingatlan tulajdonossal, majd a
földtulajdonossal. Ha nem tudunk megegyezni, fel kell méretni a területet, az viszont nagyon
sokba kerülne.
Horváth Sándor képviselő: Nem érti, hogyan csökkent ilyen keskenyre az önkormányzati
terület. Célszerű lenne, ha a két ingatlantulajdonos megvásárolná az önkormányzat részét, így
ott megszűnne az út. A telkek végén van egy megosztatlan közös tulajdonú műveletlen terület,
ahol biztosítani lehetne a termőföld megközelítését. Az önkormányzat az útért kapott pénzből
tudna helyette másik területet vásárolni a műveletlen részből. Segítségképpen felajánlja a
polgármester úrnak, hogy megnézi kik a tulajdonosok a közös területnél, valamint egyeztet a
jelenlegi önkormányzati út melletti két érintettel, utána már csak a földtulajdonossal kell
megegyezni.
Kerek Oszkár polgármester: 2007-ben megszavazta a képviselő-testület a Bursa Hungarica
pályázatot, amellyel rászoruló diákokat tudunk támogatni. Ebben az évben is szükséges a
testület hozzájárulása. Ezt követően 7 igen szavazattal a képviselő-testület meghozta az alábbi
határozatát:
101/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata – a Képviselő-testület döntése
értelmében –
1. csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához. Az ösztöndíj időtartamára
(2008-2011-ig) az önkormányzat a költségvetésben 480.000 Ft-ot, azaz
Négyszáznyolvan ezer forintot elkülönít a pályázati kiírásnak
megfelelő, felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatására.
2. Ugyanakkor a képviselő-testület módosítja a 90/2007.(09.13.) számú
határozatával elfogadott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárási rendjéről és az
önkormányzati ösztöndíjrész megállapításáról szóló szabályzatát.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését a csatlakozási
nyilatkozat benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a
lebonyolításra.
Felelős: polgármester, jegyző.
Határidők: kiírás szerint.
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusföldet megvásárló tulajdonos a beépíthetőség
miatt vásárolna még területet. A mellette lévő 2,5 ha terület több tulajdonosé, ezért az
önkormányzat megvásárolná 200 Ft/ha áron, és továbbadná a Buda Estate részére. Kéri a
képviselő-testület hozzájárulását.
Horváth Sándor képviselő: Lehet, hogy a földterület megvásárlása aranykorona értéken
kedvezőbb lenne.

9

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a földterület adás-vétel lebonyolításának
elfogadását. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ipari terület növelése érdekében a
pedagógusföld mellett lévő 2,5 ha területet 200 Ft/ha megvásárolja.
Felelős: Polgármester,
Határidő: folyamatos
Tari István képviselő: Több kérelem érkezett a Határ úti telkek megvásárlására, sürgeti a
kimérésüket.
Horváth Sándor képviselő: A Hold úton lévő telkeket is rendezni kellene, ki lehetne osztani.
Kerek Oszkár polgármester: Három utcában nagyon fontos az útépítés is, a Hold, Madách
és Alfa utcában.
Habány György képviselő: A Tűzoltó út is nagyon rossz, és járda sincs. Azt is be kellene
tervezni.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Költségvetési Bizottság foglalkozott az állattartási
rendelettel. Javaslatuk az, hogy a jegyző dolgozza át a helyi viszonyoknak megfelelően. A jól
működő régi állattenyésztéseket nem lehet megszüntetni egy községben. Kifogásolja, miért a
polgármester engedélye kell bizonyos esetekben.
Horváth Sándor képviselő: A két tervezet közül a másodikat tarja jónak, ahol az állattartás
szabályai vannak jobban kidolgozva. Javasolja a rendelet-tervezet bizottsági ülésen
elhangzottak szerinti átdolgozást, a méhtartást is korlátozni kell úgy, hogy árpilis 1-től
szeptember vagy október végéig belterületen legfeljebb 2-3 család tartása legyen lehetséges,
ugyanis egyre több allergiás ember van, és a méh csípés nagyon veszélyes is lehet számukra.
Tari István képviselő: A közterület használatával kapcsolatos rendelet tervezet pontosításra
szorul. Nincs meghatározva, hogy pl. az építőanyag meddig lehet közterületen.
Horváth Sándor képviselő: A Vízmű nem állította helyre az utat az Akácfa úton a csőtörés
után. Már több hónap eltelt az óta.
Tari István képviselő: Czibolya Béla jelezte, hogy az ebben az évben használt földterületet a
jövő évben is bérbe venné. Kéri a testület hozzájárulását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a földterület bérbeadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2008.(09.25.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Czibolya Béla
Hort, Malom út 7 szám alatti lakos kérésére, haszonbérletbe adja a
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külterületen lévő 06/2 hrsz-ú szántó művelési ágú önkormányzati
ingatlant.
Felkéri a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést, változatlan
feltételekkel egy gazdasági évre kérelmezővel kösse meg.
Felelős: Polgármester,
Határidő: 2008. november 15.
Tari István képviselő A legutóbbi testületi ülésen szó volt arról, hogy a képviselők kapnak
notebookot. Szeretnék, ha megkapnák, vagy ha nem, akkor a testületi anyagot nem e-mailben,
hanem nyomtatott formában kérik.
Habány György képviselő: Azt kéri, hogy ha e-mailben kapnak rendeletmódosítási
javaslatot, korrektúrázva látható legyen egyértelműen, hogy mi a változás.
Ferge Jánosné jegyző: A Címernyilvántartó és Szakértő Iroda kérésének megfelelően
szükséges néhány pontosítást végezni a címert leírásával kapcsolatban. Felolvasta ezeket a
változtatásokat, és kérte a képviselő-testületet, fogadják el a leírás módosítását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletmódosítást:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008.(IX.26.) rendelete
Hort Község címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletének módosítása
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:
(1) 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 (kettő levél, három virágszár) növény
nyúlik fel, melynek három főága szabályos tekervényekkel fonódik egymásba, felül
mind a három virágban, tisztán kivehető tulipánkehelyben végződik. E virágbokor
mellett két oldalt egy-egy gólya áll, egymással szemben, a jobbfelől álló előtt kilenc ágú
aranycsillag látható.
(2) Hort Község önkormányzatának címérét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

2.§.
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hort Község címer és zászló alkotásáról,
használatának módjáról szóló 6/1992. (VI.12.) rendeletet módosító 13/2008.(V.30.)
rendelet hatályát veszti.

Hort, 2008. szeptember 25.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
1.sz. melléklet

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

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Horváth Sándor
Képviselő

Urbán Jánosné
képviselő
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